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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. 

A világpiacon való megfelelés 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 (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 Európai 
Uniós csatlakozásunk révén, hogy az képes lesz-e megtartani az akkori piacait, és sikerül-e 
kialakítani, megvalósítani az új, nyereséges piaci szegmensekbe való behatolás stratégiáját. 

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 alkalmazkodóképességét. 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. 

 
1.1. A kutatás célja, vizsgálati aspektusai 

 

A kutatásaim alapvető célja az volt, hogy különböző aspektusból világítsam meg az élelmiszer-
feldolgozó iparágra jellemző alapvető stratégiai tervezési tevékenységek és a baromfi-feldolgozó 
szakmával szemben támasztott minőségi és biztonsági követelmények közötti kapcsolat fennállását. 
A baromfi-feldolgozás szakterület alatt kizárólag az élőállat elsődleges feldolgozását (vágóhídi), 
valamint az elsődleges feldolgozás során előállított fő- és melléktermékek további, másodlagos 
feldolgozási folyamatát (félkész, és késztermék gyártás) 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 értékesítésre 
kerülnek a vásárlók számára, részben pedig a tovább-feldolgozó vállalkozások vásárolják fel azokat. 
Ebből adódóan a vevői igények két – de nem egymásnak ellentmondó – értelmezési aspektusban 
jelennek meg.  
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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. 

Igyekeztem a témát tárgyaló hazai és nemzetközi szakirodalmi háttér mind szélesebb körét 
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 (vállaltgazdaságtan, 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.  

 

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 széles körben, különböző 
aspektusokból vizsgálják az említett fogalmak 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 
megfelelést. 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 külpiacokon egyaránt – 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.  

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.  

Az előzőekben említett feltételek együttes teljesülése biztosíthatja egy-egy vállalkozás számára a 
már korábban megszerzett piaci pozíció megtartását, stabilizálását, illetve újabb piacok 
megszerzését. A különböző tanúsított menedzsment irányítási rendszerek alkalmazása alapvető piaci 
elvárásként jelenik meg a vevők részéről, ezért valamennyi vállalkozásnak arra kell törekedniük, 
hogy felismerjék a piac ezen követelményeit, és azokra időben képesek legyenek reagálni. 
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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.  
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 biztonságmenedzsment 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. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

Kitűzött vizsgálati céljaim eléréséhez első lépésben feldolgoztam a témához szorosan 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.  

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 módszerek alkalmazásával való feldolgozását. 

A dokumentumelemzés módszer alkalmazásával az élelmiszeriparban leggyakrabban alkalmazott 
minőségügyi, környezetvédelmi, munkabiztonsági és -egészségügyi területeket szabályozó 
szabványok és előírások összehasonlító értékelését is elvégeztem, kiemelve a kapcsolódási pontokat, 
amely alapján összeállítottam egy olyan folyamatmodellt, amelyben az általam vizsgált 
menedzsment irányítási rendszerek integrációs folyamatának lépéseit mutatom be. 

Kvantitatív vizsgálati módszerként – részben nyitott (4 db), részben zárt kérdéseket (43 db) 
tartalmazó – kérdőíves felmérést alkalmaztam. A kérdőívben a kérdések sorrendjének 
meghatározásánál a visszacsatolások jól azonosíthatóságát biztosítottam.  Szerkezetileg a kérdőív 
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 típusai, humánerőforrás képzettségi színvonala. 

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

A kérdőíves kutatásom részletes jellemzői a következők: 

• Mintavételi pontok: országos  
• Mintavétel módszere: az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (OÉVI) 2006. június 11-i 

nyilvántartása alapján a teljes sokaság (163 db) 
• Adatfelvétel módja: postai kiküldés és visszaérkezés alapján 
• Adatfelvétel ideje: 2006. év 
• Célcsoport: az elsődleges- és másodlagos baromfi-feldolgozást folytató vállalkozások 
• Visszaérkezett, értékelhető kérdőívek száma: 71 db 
• Visszaérkezési arány: 62,3 % 

 

A kitöltött kérdőívek feldolgozásának választott módszerei: varianca-analízis, regresszió-analizis, 
kontingencia vizsgálat, valamint rangsor vizsgálat, amelyek elvégzéséhez az SPSS 14.0 programot 
alkalmaztam.  Az alapvető leíró és elemző statisztikai módszerek alkalmazása mellett a 
keresztösszefüggés- vizsgálatok eredményeiből meghatároztam azokat az összefüggéseket, 
amelyekkel értékelhetővé váltak felállított hipotéziseim.  

A kérdőíves felmérés mellett kutatómunkám során számos cég vezetőjével személyes 
kapcsolatban is álltam, ezért lehetőségem nyílt – kvalitatív vizsgálati módszerként – mélyinterjúkat 
készíteni. Összesen 32 felső- vagy középvezetői státuszban dolgozó személlyel készítettem el az 
interjút, amelynek eredményeit a kérdőíves felmérés eredményeinek bemutatásához kapcsolva 
ismertetek. A mélyinterjúk során kapott válaszok jó kiegészítésként szolgáltak a kérdőíves felmérés 
eredményeinek értékeléséhez. A vizsgálati alanyok körét 12 üzemből választottam ki, akik 
üzemvezetői, műszakvezetői, MEO vezetői munkakörökben dolgoznak.  

 



 7

 

3. EREDMÉNYEK 
 

3.1. A kérdőíves felmérés és a mélyinterjúk eredményeinek értékelése 
 

3.1.1. 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. Az 1. táblázat adataiból is jól látszik, hogy – a Közép- 
Magyarországi régió kivételével (48,2%) – 50% fölött alakul az egyes régiók képviselete a vizsgálati 
mintában, amit igen kedvezőnek ítélek, így az országos reprezentativitás jól alátámasztható.  

 
1. 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 62,3 
        

   Forrás: Saját összeállítás az OÉVI nyilvántartása és saját kutatásaim alapján 
 
A baromfiipari vállalkozások számának alakulását részben az OÉVI nyilvántartásaiban szereplő 

adatok alapján, részben saját kutatómunkám során szerezett információk alapján határoztam meg. 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.   

A minta megoszlását méretkategóriánként vizsgálva a következőket rögzítettem: a kis méretű 
vállalkozások képviselik a legmagasabb arányt a mintán belül: 44%, azaz 32 db, majd ezt követi a 
közepes méretű vállalkozások köre: 27% - 19 db. A nagyméretű vállalkozások aránya 20% (14 db), a 
mikro vállalkozásoké pedig 9% (6 db). 
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A vállalkozások megoszlását megvizsgáltam aszerint is, hogy döntően milyen irányba értékesítik 

termékeiket (2. 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 külföldre termelő üzemeknek neveztem el. 

 
2. 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 
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 a 2. táblázat adataiból, 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.  

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 az külpiacra termelő üzemeknek magasabb 
színvonalú minőségmenedzsment tevékenységet kell megvalósítani a belföldre termelő üzemekkel 
szemben. Ennek bizonyítására széles körű vizsgálatokat végeztem kutatómunkám során.  

 
3.1.2.  A minőség- és biztonságmenedzsment kialakításának indokai, szerepe a stratégiai 

tervezési folyamatokban 
 
A kérdőíves felmérés és az interjúk készítése során egyaránt szerepeltettem azt a kérdést, hogy a 

vizsgálatba vont konkrét vállalkozásoknál 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.  

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 (1. ábra). 

Jól látható az 1. ábrából, hogy a belföldre termelő üzemeknél egyértelműen a jogszabályi 
előírásoknak való megfelelés (83,9%) került előtérbe és ezt követi a vevői igény (62,9%), majd a 
tulajdonosi (37,1%), a vezetőségi igény (25,8%) és végül a pályázati követelmények (19,4%). 

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%). 
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1. ábra: A rendszer kiépítésének okai 
Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
 

Szembetűnő a két kialakult sorrendnél, hogy a pályázati követelményeknek való megfelelés az 
utolsó helyen szerepel mindkét célcsoportnál, amit véleményem szerint azzal lehet magyarázni, 
hogy kifutóban van a pályázati követelmények teljesítésének határideje.  

Mindamellett, hogy a minőségmenedzsment kialakításának indokait igyekeztem feltárni, arra is 
rákérdeztem, hogy az üzleti/stratégiai tervekben milyen jelentőséget tulajdonítanak a cégek a 
minőségügy szerepének, annak tervezésére milyen hangsúlyt helyeznek. Az eredményeket a 3. 
táblázatban mutatom be.  

 
 

3.  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 
 
A 3. táblázat adatai azt bizonyítják, hogy a vizsgált vállalkozások 62%-a nagyon fontosnak, közel 

egyharmada a kevésbé fontos, 5,6%-uk pedig nem fontos tényezőnek jelölte meg a minőségügynek a 
stratégiai tervek között való megjelenését. Ezek az eredmények azt bizonyítják, 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. Vizsgálataim során kitértem annak elemzésére is, hogy a 
különböző vállalkozási méretek esetében miként alakul a vizsgálati minta megoszlása e kérdés 
kapcsán (4. táblázat). 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 ennek ellenére nem mutatható ki szignifikáns kapcsolat (p=0,389).  
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4. 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 
 

Ugyancsak a stratégiai tervezés jelentősége szempontjából vizsgáltam meg a vállalkozások 
megoszlását aszerint, hogy milyen irányba értékesítik termékeiket (5. 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, mint a belföldre 
termelő üzemek (60,7%). Ez a tényező azt magyarázza, hogy a külpiacra termelő üzemek magasabb 
elkötelezettséget tanúsítanak a minőségügy iránt. 
 

5. 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 
 

3.1.3.  A minőségmenedzsment keretein belül alkalmazott irányítási rendszerek általános 
jellemzői 

 
Megvizsgáltam, hogy miként alakult a vizsgált vállalkozások körében az egyes irányítási 

rendszerek alkalmazásának az aránya. 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 MSZ EN ISO 
9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer.  

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. Az IFS rendszert a német kiskereskedők szövetsége hozta létre, 
míg a BRC előírásait a brit kereskedelmi szövetség tagjai fogalmazták meg.  

Egyetlen olyan vállalkozás szerepelt a vizsgálati mintában, amelyik alkalmazza az 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.  
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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. 

A minőségmenedzsment keretein belül egyre nagyobb igény jelentkezik a környezetvédelmi 
tevékenységek felügyeletére is. Ennek igazolásaként a legkézenfekvőbb megoldást biztosítja az MSZ 
EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer (KIR) alkalmazása. A vizsgált 
vállalkozások körében 14% arányban fordult elő e rendszer alkalmazása, ami az az iránt 
megnyilvánuló alacsony érdeklődést tükrözi a cégek részéről.  

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 szabályozza, amelyek betartásáról a hatósági szervek az ellenőrzési tevékenységeik 
során győződnek meg. Tehát a vállalkozások nem tartják szükségesnek egy pótlólagos irányítási 
rendszer (MEBIR) bevezetését.  

A vállalkozás mérete és az alkalmazott irányítási rendszerek száma között a Chi-négyzet próba 
szignifikáns kapcsolatot (p=0,00) bizonyít, azaz bármely α érték mellett megbízhatóan érvényes, 
hogy növekvő vállalkozási mérethez növekvő alkalmazott rendszerszám párosul. 

A 2. ábra a vállalkozások megoszlását mutatja be az alkalmazott rendszerek száma alapján. Jól 
látható, hogy a mikro méretű vállalkozások teljes körére kizárólag (100%) az egy alkalmazott 
rendszer a jellemző (ami a HACCP rendszert jelenti). A kisméretű cégek esetében 50% az egy 
rendszert alkalmazók aránya, 37,5% a két rendszert és 12,5% 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 vállalkozási méretre a négy 
irányítási rendszer alkalmazása a legjellemzőbb (42,9%) és nincs köztük olyan, amelyik csak egy 
rendszert működtet. 
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2. ábra: Az alkalmazott rendszerek számának megoszlása a vállalkozás mérete alapján 

     Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

 

Megvizsgáltam továbbá azt is, hogy miként alakul a vizsgált jellemzők aránya az értékesítési 
irányvonal szempontjából. Az összefüggés-vizsgálat alapján ebben az esetben is igen erős 
kapcsolatot mutattam ki (p=0,00). A belföldre termelő cégek 40,3%-a egy irányítási rendszert 
működtet, 33,9% a két rendszert, egyaránt 11,3% a három és négy rendszert alkalmazók aránya, és 
3,2%-uk öt irányítási rendszerrel rendelkezik. A külpiacra termelő cégek körében a három rendszert 
alkalmazók aránya 66,7%-ot képvisel, ami jól tükrözi, hogy a külpiacra termelő üzemek nagyobb 
hangsúlyt helyeznek a különféle irányítási rendszerek működtetésére.  
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Vizsgálataim során kitértem annak elemzésére is, hogy miként alakul a különböző vállalkozási 
méreteknél az alkalmazott rendszerek típusainak megoszlása.  

Az eredményeket a 3. ábrában mutatom be, amelyből jól kitűnik, hogy a HACCP rendszer 
alkalmazása valamennyi méretkategóriánál 100% arányban megjelenik. A nagyvállalkozásokra 
jellemző, hogy a legtöbb rendszert és a legnagyobb arányban alkalmazzák. Jól látható, 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 kisvállalkozásoknál 
csak elvétve, míg a mikro vállalkozások esetében egyáltalán nem jelennek meg ezek a rendszerek. 
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3. ábra: Az alkalmazott rendszerek típusainak megoszlása a vállalkozás mérete alapján 

Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

Értékeltem továbbá azt is, hogy miként alakul az alkalmazott rendszerek számának megoszlása az 
érékesítés iránya szerint. A külpiacra 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 vizsgált összefüggéshez. A külpiacra termelő üzemek 
körében 100% a HACCP és az ISO 9001 rendszerek működése, ez alapján megállapítható, hogy a 
külpiacokon való értékesítés alapfeltételének is tekinthető e két rendszer alkalmazása.  

Ehhez a gondolathoz kapcsolódva itt jegyzem meg, hogy az ISO 22000-es irányítási rendszer 
kialakítása – ami az előbb említett két rendszeren alapul –, az azokat együttesen alkalmazó 
vállalkozások körében egyszerűen és gyorsan végrehajtható lenne. 

3.1.4.   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, 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 (7%) valószínűleg több rendszert is bevezettek, közülük valamelyiket 
önállóan, és vannak olyanok, amelyeket már integráltan alakítottak ki, tehát a „vegyes” kategóriát 
képezik. Az önálló módon történő rendszerépítés ilyen magas arányát azoknak eltérő időpontokban 
történő bevezetése magyarázza. Külön megvizsgáltam azt is, hogy kimutatható-e összefüggés a 
rendszer kiépítési módja és a vállalkozási méret között.  
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A vizsgálat eredményei alapján megállapítottam, hogy a vizsgált tényezők között szignifikáns 
kapcsolat áll fenn (p=0,02), azaz vállalkozási méret növekedésével párhuzamosan növekszik a 
rendszereiket integrált módon kiépítő vállalkozások aránya is – ami a 4. ábrából is jól kitűnik.  
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4. ábra: A rendszer bevezetésének módja a vállalkozások mérete alapján 

  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

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 vált ezáltal az a feltételezésem, miszerint a 
vállalkozási méret növekedésével párhuzamosan növekszik az irányítási rendszereket integrált 
módon kiépítők aránya. 

A rendszerek működtetési módjainak megoszlását vizsgálva azt állapítottam meg – az egynél több 
rendszer működtető vállalkozások körében N=46 –, hogy közel fele-fele arányt tesznek ki az 
integrált módon (53%) és az azokat önállóan működtető (47%) vállalkozások.  

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 erősen szignifikáns kapcsolat mutatható ki (p=0,00).  

Az 5. ábra azt mutatja be, hogy hogyan alakul a vállalkozások méretkategóriánkénti megoszlása a 
rendszerek működtetési módja alapján. 
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5. ábra: A rendszer működtetésének módja a vállalkozások mérete alapján 
     Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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Jól látható az 5. ábrából, hogy amíg a mikro méretű vállalkozások esetében kizárólag az önálló 
rendszerműködés jelenik meg (mivel ezek a vállalkozások csak egy irányítási rendszert 
alkalmaznak), addig a nagyméretű vállalkozások esetében – szintén teljes körben (100%-ban) – az 
integrált 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.   

A biztonságmenedzsment helyzetének felméréséhez kapcsolódóan a kérdőíves vizsgálat során 
rákérdeztem többek között arra is, hogy miként valósítják meg a vállalkozások a munkavédelmi 
előírásokat, illetve miként biztosítják annak felügyeletét.  

A munkahelyi kockázatbecslés és -értékelés elkészítése és a foglalkozás-egészségügy feltételeinek 
megteremtésével kapcsolatos kérdéseimet egyrészt a kérdőívben, másrészt az interjúk során is 
szerepeltettem. A kapott válaszok alapján megállapítottam, hogy a vállalkozások igen jelentős 
hányada (94,37%) eleget tett az 1993. évi. XCIII. munkavédelmi törvény követelményeinek, és 
elkészítették a munkahelyi kockázatok felmérését, és mindösszesen csak három vállalkozás (4,23%) 
nem rendelkezik még ezzel az értékeléssel.  

A vállalkozások megoszlását vizsgáltam annak függvényében is, hogy miként alakul az egyes 
vállalkozási méretkategóriák esetében a munkahelyi kockázatbecslés és -értékelés elkészítése.  

A 7. táblázat adataiból is jól látható, hogy valamennyi vállalkozási méretnél igen magas a 
munkahelyi kockázatbecsléssel és értékeléssel rendelkezők aránya. Azonban a hiányzó értékelések 
döntően (16,7%-ban) a mikro vállalkozások köréből kerülnek ki, amiből az e vállalkozási 
méretkategóriába tartozó vállalkozások ez irányú kedvezőtlen helyzetére kell következtetni. 

 
 

7. táblázat: A munkahelyi kockázatbecsléssel és értékeléssel rendelkezők 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 
 
 
 

Vizsgálataim során értékeltem azt is, hogy milyen módon gondoskodnak a vizsgált szervezetek a 
munkavédelmi tevékenységek karbantartásáról, és azt az eredményt kaptam, hogy döntő mértékben 
(56%) alvállalkozói viszonyban – kiszervezett tevékenységben – történik a feladat ellátása, és csak a 
vállalkozások 1/3-a biztosít belső munkatársat e feladatkörre (6. ábra).  

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

        Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

 
Külön rákérdeztem a kérdőívben arra is, hogy mennyire tartják a vállalkozások fontosnak azt, 

hogy speciális szakismerettel rendelkezzen a munkavédelemért felelős szakember. Az összes 
vállalkozást tekintve mintegy 55% a felsőfokú, 35% a középfokú végzettségűek aránya, nyolc 
vállalkozás (11,27%) pedig nem vesz igénybe speciális munkavédelmi ismerettel rendelkező 
szakembert. Ez utóbbi adat is azt bizonyítja, hogy ezeknél a vállalkozásoknál hiányzik a 
biztonságmenedzsment, míg a többi vállalkozások igyekeznek valamilyen módon eleget tenni a 
vonatkozó jogi előírásoknak.  

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 meg is felelnek.  

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

 

Vizsgálataim során arra is kitértem – mind a kérdőívben, mind az interjú során –, hogy 
megismerjem a vállalkozások saját véleményét a minőségmenedzsment eredményességéről. Az 
összesített eredmények alapján megállapítottam, 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 származó eredmények vállalkozási méretenkénti 
alakulását is megvizsgáltam, amit a 7. ábrában mutatok be.  

Az összesített eredmények értékelése kapcsán felállított sorrend a vállalkozási méretenkénti 
vizsgálattal 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 kisméretű (18,6%) vállalkozások következnek a sorban. A mikro méretű 
vállalkozások esetében nem jelentkezett ez a szempont. 
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7. ábra: A minőségmenedzsment eredményeinek megoszlása a vállalkozások mérete 

szerint 
      Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 

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. Az is jól kiolvasható a 7. ábrából, hogy a bevételnövekedés megjelenése 
viszonylag alacsony, tehát a minőségmenedzsment alkalmazásából kevésbé az anyagi, mintsem az 
erkölcsi, vevői elismerés mértékének növekedése tapasztalható, azaz az alkalmazás a vevő hosszú 
távú megtartásának az eszköze. Tehát nem tekinthető bevételi forrás növelését elősegítő módszernek 
az irányítási rendszerek számának növelése, hanem 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 el lehet érni. 

A minőségmenedzsment kialakításából és annak 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 szereplő közösen 
viseli. Ezért bármilyen élelmiszer eredetű megbetegedés esetén azonnal visszakereshetővé, és 
nyomokövethetővé válik a termék életútja „a farmtól az asztalig”, és ezáltal 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. Ez utóbbi megállapítás is jól tükrözi, hogy az irányítási 
rendszerekkel szembeni ellenállás elsősorban a dokumentálási követelményekből adódik. 
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A minőségmenedzsment továbbfejlesztésére vonatkozó elképzelések vizsgálata során 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. A válaszokból kiderül, hogy a az 
ISO 14001, az IFS és a BRC rendszerek kialakítását jelölték meg többnyire a vállalkozások, 
amelynek az áll a hátterében, hogy a Baromfi Terméktanács a védjegy használatának további 
engedélyezéséhez feltételként határozta meg – amit egy kétoldalú szerződésben rögzítettek a felek –, 
hogy a vállalkozások magas színvonalú minőségmenedzsmentet működtessenek, és ennek 
megvalósulását az IFS, BRC és az ISO 22000 rendszerek bevezetésében határozták meg. Éppen ezért 
a fejlesztési tervekben meg kell jelenjen ez az irányvonal, ha a védjegyet a jövőben is alkalmazni 
kívánja a vállalkozás.  

3.1.6.   A kérdőíves felmérés eredményei alapján megállapított legjelentősebb összefüggések 
összegző értékelése 

 

A minőségmenedzsment színvonalát általánosan jellemző – a 8. ábrában bemutatott – vizsgált 
tényezők közötti összefüggések alapján azt állapítottam meg, hogy azok 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. 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 a 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. 
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8. ábra: A vállalkozási méret és a vállalkozás általános minőségmenedzsmentjét jellemző 
tényezők között végzett összefüggés vizsgálatok értékelése 

        Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

A vállalkozások minőségmenedzsmentjének humánerőforrás tényezőit (minőségügyi apparátus, 
önálló minőségügyi vezetői munkakör, felsőfokú végzettségű minőségügyi vezető) cégméretenként 
vizsgálva – amit a 9. ábrában mutatok be – azt állapítottam meg, hogy valamennyi vizsgált jellemző 
a vállalati méret növekedésével párhuzamosan növekedést mutat. 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.   
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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 a nagyméretű vállalkozások vannak 
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9. ábra: A vállalkozási méret és a vállalkozás minőségmenedzsmentjének                 

humán-erőforrás tényezői között végzett összefüggés vizsgálatok értékelése 
        Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

A biztonságmenedzsment területek feltárására irányuló 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, derül ki a 10. ábra adataiból. Ezáltal véleményem szerint alacsony fokúnak ítélhető a 
cégeknek a vállalaton belüli biztonságmenedzsment kialakítására vonatkozó elkötelezettsége.  
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10. ábra: A vállalkozási méret és a vállalkozás általános biztonságmenedzsmentjét 

jellemző tényezők között végzett összefüggés vizsgálatok érékelése 
        Forrás: Saját vizsgálat 
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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.  

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. A mélyinterjúk készítése 
során szerzett információim, valamint a gyakorlati, szakmai tapasztalataim alapján azonban ezek a 
tényezők egyértelműen alkalmasak a minőségügyi elkötelezettség mértékének megítéléséhez.  

Vizsgálati eredményeim alapján megállapítottam, hogy azoknak a vállalkozásoknak a körében, 
akik nem fontos tényezőnek jelölték meg a minőségügynek a stratégiai tervezésben való jelentőségét 
viszonylag magas szintűnek tekinthető a minőség iránti elkötelezettség színvonala. A vizsgált 
jellemzők – amit a 11. ábra mutat be – 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. 
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11. ábra: A vállalkozások stratégiai tervezésben megnyilvánuló minőségügyi 

elkötelezettségének és az általános minőségmenedzsmentet jellemző tényezők között végzett 
összefüggés vizsgálatok értékelése 

  Forrás: Saját vizsgálat 
 

Ezekhez az értékekhez képest csak kis mértékű különbség tapasztalható azon vállalkozások 
javára, akik nagyon fontosnak ítélik a minőségügy jelentőségét a stratégiai tervezésben. Kizárólag a 
minőségügyi rendszer fejlesztésére vonatkozó szempont esetében tapasztaltam 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. 

Továbbá 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 a 8. 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. 
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8. 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 
 
 

3.2. A minőség- és biztonságmenedzsment rendszerek integrációját bemutató folyamatmodell  
 

A teljes körű minőségbiztosítás megteremtéséhez a minőség különböző tényezői mellett fontos a 
környezetvédelem, a munkavédelem, a munkaegészségügy, a logisztika, a controlling stb. területeit is 
felügyelet alatt tartani. Kiemelten szükséges az 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 biztonság 
irányítás. Az ezeknek az előírásoknak való megfelelés érdekében életre hívott önálló irányítási 
rendszerek szerkezetüknél fogva jól illeszthetők egymáshoz, sok a közös követelményterület azokban. 
Ehhez kapcsolódóan elkészítettem az említett irányítási rendszerek követelményeinek az 
összehasonlítását, valamint kidolgoztam egy olyan összefoglaló folyamatábrát, amely azt bizonyítja, 
hogy az egyes rendszerek olyan sajátos jellemzőkkel bírnak, amelyeket felismerve és egységesen 
kezelve egyszerűen elvégezhető azok integrálása. Az általam összeállított folyamatmodell követi és 
egyben ötvözi a különböző irányítási rendszereket leíró folyamatmodellek logikai menetét – a PDCA 
elmélet (Plan-Do-Chek-Act) alapján (12. ábra). 
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12. ábra: Az integrált irányítási rendszer működtetésének folyamatábrája 
Forrás: saját feldolgozás 
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3.3. 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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4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 

• 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 megengedőek (rugalmasak) 
az Európai Uniós 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. 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. 
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• 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 a 12. 
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, amely a külpiacra termelő üzemek körében már korábban 
alapvető követelményként jelent meg.  
Vizsgálataim során megállapítottam, hogy elsősorban a közepes és nagyméretű vállalkozások 
körére jellemző a különböző beszállítói szabványok – a teljes mintán belüli 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. E 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. 
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• 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 összefoglalva 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. 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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