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1. fejezet - 1. FOGYASZTÓVÉDELEM 

1. 1.1. A fogyasztóvédelem kialakulása az Amerikai 
Egyesült Államokban és az Európai Unióban 

Fogyasztóvédelemről a kereskedelem megjelenése óta beszélhetünk, bár a formája és működési tevékenységei 

jelentősen különbözött a ma ismert fogyasztóvédelemtől. Már a Bibliában is feltűnik némi utalás a 

fogyasztóvédelemre: „Legyen hiteles a mérleged, súlyod, hiteles a mértéked és a vékád.‖ 

(http://www.fvf.hu/tortenet) 

A történelmi időkben a gyártó és a fogyasztó között jellemzően közvetlen kapcsolat volt (személyes ismeretség, 

az utcában vagy a piacon megszokott árusítóhely, stb.), mely magában foglalta a reklamáció és a termék 

esetleges javításának lehetőségét is. A kereskedő eredendő célja volt, hogy a vásárló a legjobb minőségű és 

biztonságos terméket kapja. A fogyasztói szokásoknak és igényeknek megfelelően a termék gyártása 

hagyományos kézműves technikával történt, valamint a gyártás során nagy hangsúlyt helyeztek a tartós 

használhatóságra. 

A mai értelemben vett fogyasztóvédelem kialakulása a fogyasztói társadalom kialakulásához kapcsolódik. A 20. 

században a nagy mennyiségű, tömeges, személytelenebb iparszerű árutermelés és a piaci szereplők közti 

verseny a meghatározó. Dominánssá vált az azonos jellemzőkkel rendelkező termékek tömegtermelése, a 

fogyasztói igények háttérbe szorultak, az egyedi igényeknek megfelelő termékek a perifériára kerültek, a médián 

keresztül értesül a fogyasztó, gyakran nem is kerül kapcsolatba a termelővel, új piaci szereplők, közvetítők és 

elosztók állnak a fogyasztó és a termelő között, valamint új értékesítési és marketing eszközök és módszerek 

jelentek meg. 

1.1. 1.1.1. Fogyasztóvédelem kialakulása az Amerikai Egyesült 
Államokban 

A legelső érdekvédelmi szövetség az USA-ban jött létre 1899-ben Nemzeti Fogyasztóvédelmi Liga (National 

Consumers League – NCL) néven. 

A 20. század közepétől Amerikában megjelentek az első szupermarketek, azonban a fogyasztói szokások még a 

hagyományosak maradtak, azaz emberek még mindig az ismerős kis üzletekből vásároltak, a televíziós 

reklámozások ellenére is. Az ismerős kis üzlet esetében egy vásárló megbetegedése a romlott árutól a bolt 

tönkremeneteléséhez is vezethetett. Azonban szupermarketben esetlegesen hozhattak olyan döntést is, hogy a 

megbetegedési kockázat ellenére is a pulton tartották az árut. Már gondolat is felháborító volt. 

1962-ben John F. Kennedy elnök egy kongresszusi üzenetében az 1950-60 között jellemző korlátozott 

fogyasztóvédelemről, a gyártási felelősségről és a fogyasztóvédelem állami szintre történő emelésének 

szükségességéről beszélt. Felvázolta a fogyasztót megillető 4 alapjogot, melyet alkotmánymódosításként el is 

fogadtak, „Consumer Bill of Rigths‖-ként vált ismerté. Már ekkor felhívta a figyelmet az emberi fogyasztásra 

szánt élelmiszerekben engedélyezett adalékanyagok és összetevők fontosságára. 1962. március 15-én hirdette ki 

a 4 alapjogot, melynek emlékére ezen a napot tartják a fogyasztóvédelmi világnapot. Ennek a nyilatkozatnak 

köszönhetően nemzetközileg is elismerték azt a tény, hogy minden állampolgár fogyasztóként alapvető jogokkal 

rendelkezik. 

1. Biztonsághoz való jog: Védelem az egészségre és az életre ártalmas termékek értékesítésével szemben. 

2. Információhoz való jog: Védelem a tisztességtelen, hamis, és erősen félrevezető információkkal, reklámokkal 

és címkékkel szemben; továbbá a vásárlási döntést segítő feltételeknek adottnak kell lennie. 

3. Választáshoz való jog: Legyen lehetőség versenyképes áron választani a számos termék és szolgáltatás közül, 

és legyen garancia a megfelelő minőségre valamint szervizre. 

4. Képviselethez való jog: A fogyasztói érdekeket teljes egészében vegyék figyelembe a kormány politika 

kifejezésre juttatásánál, valamint a bírósági eljárások során. 
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Az első hivatalos formában kimondott fogyasztóvédelmi alapjogokat az ENSZ Fogyasztóvédelmi Alapokmánya 

tartalmazza, ezek a következők: jog az alapvető szükségletekhez (pl.: lakás), biztonsághoz, egészséges 

környezethez; a választáshoz és képviselethez; tájékoztatáshoz, oktatáshoz; és a kártérítéshez kár esetén. 

Az 1. ábra John F. Kennedyt mutatja a kongresszusi ülésen. 

A négy alapjoghoz köthetően az 1960-70-es években számos törvényt hoztak még az Egyesült Amerikai 

Államokban: 

• 1965 törvény a cigaretta címkézéséről 

• 1966 törvény a helyes csomagolásról és címkézésről 

• 1967 törvény az egészséges húsról 

Kiemelten fontos esemény volt, hogy 1972-ben a kormány megalapította az Amerikai Fogyasztói Termék 

Biztonsági Bizottságát (Consumer Product Safety Commission - CPSC) (2. ábra), a köztudatban 

Fogyasztóvédelmi Bizottságként, vagy Hatóságként vált ismerté. A hivatal fő feladata a kereskedelmi termékek 

által okozott sérülések megelőzése és elkerülése, valamint szabályozza több mint 15 ezer kereskedelmi termék 

gyártását és értékesítését. Működése óta jelentősen hozzájárult a fogyasztói termékek által okozott halálesetek és 

sérülések arányának csökkentéséhez. Tevékenysége során figyeli és ellenőrzi a termékek figyelmeztető címkéit, 

kezeli a közvetlen bejelentéseket, rendelkezik a termékek teszteléséről és az esetleges visszahívásukról. 

 

1985-ben a John F. Kennedy által megfogalmazott jogokat az ENSZ 4 további alapvető fogyasztói joggal 

egészítette ki, alapját képezve a Fogyasztóvédelmi Világszervezet, valamint Magyarországon az Országos 

Fogyasztóvédelmi Egyesület munkájának. 

Ezek a következők: 

• Az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog. 

• A veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga. 

• A megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga. 

• A különféle termékek és szolgáltatások közötti választás joga. 

• A kormány irányelveinek meghatározásába és a végrehajtásba való beleszólás joga. 

• A jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog. 

• A tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás elsajátításához való jog. 

• Jog az egészséges és elviselhető környezetben való élethez. 

1985. április 16-án lépett hatályba az ENSZ Közgyűlésének határozata (A/RES/39/248), amely elfogadta az 

Fogyasztóvédelmi Irányelveket. Az ENSZ által megfogalmazott fogyasztói alapjogok részletesebb kifejtése 

alább található, a hasonló című alfejezetben. Az Irányelvek általános elveket és konkrét tennivalókat mondanak 

ki, ezzel meghatározva az állam, a kormány feladatait a fogyasztók védelme terén, kiemelve az állami 

fogyasztóvédelmi politika kialakítását, ellenőrzését és megvalósítását. 

Az Irányelvek ezen belül kijelölik az állam feladatait: 

• a fizikai biztonságot, 

• a fogyasztók gazdasági érdekeinek támogatását és védelmét, 

• a fogyasztási javak és szolgáltatások biztonságát és minőségét meghatározó normákat, 
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• az alapvető javak és szolgáltatások elosztásának eszközeit, 

• a fogyasztók kártérítési igényeinek érvényesíthetőségét, 

• az oktató és információs programokat, 

• a speciális területeket (élelmiszer, víz, gyógyszer, kemikáliák) érintő rendelkezések megalkotása, 

működtetése és ellenőrzése területén. 

A határozat kimondja: 

• ―A kormányok fejlesszenek ki, szilárdítsanak meg és tartsanak fenn egy erős fogyasztóvédelmi politikát…‖, 

• ―A kormányok kötelesek létesíteni, illetve fenntartani a fogyasztóvédelmi rendelkezések kibocsátásához, 

végrehajtásához és ellenőrzéséhez megfelelő infrastruktúrát.‖ 

Az Irányelvek hangsúlyos szerepet adnak az állami fogyasztóvédelmi feladatok mellett a társadalmi (civil) 

mozgalmaknak, szövetségeknek is, azok támogatását éppúgy szükségesnek tartják, mint a regionális 

önkormányzatok és a szakmai érdekképviseletek, kamarák fogyasztóvédelmi tevékenységét. 

Bill Clinton elnök és Al Gore alelnök első ízben 1997-ben szögezte le, az elektronikus kereskedelem globális 

perspektíváit, mely Clinton-Gore adminisztrációként vált ismerté. Az elektronikus kereskedelem (E-commerce) 

és más Internet-alkalmazások mindaddig használhatók ki tudásuk mértékének megfelelően, amíg a fogyasztók 

és más felhasználók nem mernek teljes bizalommal online környezetbe lépni. A Clinton-Gore adminisztráció 

azon dolgozott, hogy biztosítsa, hogy a fogyasztók egyenlő védelmet élvezzenek, akár online módon, akár 

hagyományos üzletekben vásárolnak. Mivel az Internet mindeddig példa nélküli méretekben mozdítja elő a 

nemzetközi kereskedelmet, a fogyasztóvédelem sem állhat meg a nemzeti határoknál. Ennek megfelelően a 

Clinton-Gore adminisztráció együttműködött az Egyesült Államok kereskedelmi partnereivel, hogy megosszák 

egymás között a releváns információkat, és közösen alakítsák ki a fogyasztóvédelmi politikájukat. Az 

adminisztráció többek között azzal erősítette a fogyasztóvédelmet, hogy sikeresen ösztönözte az ágazatot 

magatartási kódexek létrehozására, bátorította a fogyasztók oktatását, továbbá határozottan küzdött a félrevezető 

és megtévesztő online gyakorlatok ellen. (http://infopoly.info/dombigabor/2010/04/digitalis-millenium-usa-

2000/) 

2011. januárjában bejelentették, hogy Kínában létesül a U.S. Consumer Product Safety Commission - CPSC 

első tengerentúli kirendeltsége. A helyi ügynökség célja, hogy megakadályozzák a fogyasztók számára magas 

kockázattal járó termékek a beáramlását az Egyesült Államok piacára. A fogyasztók biztonsága mellett, ez 

költségmegtakarítást is jelent számukra, mivel így meg lehet előzni a márkák „image‖-nek leromlását és a 

termékek visszahívását. A döntés megszületésének oka, hogy az amerikai fogyasztási cikkek piacán megjelenő 

termékek 45 százalékát, valamint a gyermekjátékok 90 százalékát Kínából és Hong Kongból importálják. 

1.2. 1.1.2. Fogyasztóvédelem kialakulása az EU-ban 

Az Európai Unió szervezetében és működésében sok ellentmondás található, és ez vonatkozik a kereskedelmi-

gazdasági tevékenységekre, a jogalkotásra és a fogyasztói érdekvédelemre egyaránt. 

• Először is az EU-n belül határok nélküli belső piac működik. 

• Másodszor, ezen belül eltérő szabályozások uralkodnak, a tagországok önálló jogalkotása révén. 

• Harmadszor, az eltérő szabályozások miatt nincs és nem is lehet egységes fogyasztóvédelem. 

• Negyedszer, az egységes fogyasztóvédelem nélkül nem érvényesül az egységes és elvárt magas szintű uniós 

érdekvédelem és nem jön létre a teljes fogyasztói bizalom. 

Furcsának tűnik, de az 1957-es Római Szerződésben a fogyasztóvédelem csak nyomokban jelenik meg, és csak 

1975-ben adják ki a Fogyasztói Jogok Közös Piaci Magna Chartáját amely tartalmazza az öt általánosan 

elfogadott alapvető jogot. Az alapjogok a következők: a fogyasztó gazdasági érdekeinek védelme; tájékoztatás 

és oktatás; képviselet, meghallgatás; egészség és biztonság védelme; kártérítés és jogorvoslat joga (1. táblázat). 

Az alapjogok a termékek és szolgáltatások gyártási, forgalmazási és fogyasztási folyamatában a végső 

felhasználókat illetik meg, elsődlegesen tehát a természetes személyeket, hiszen ők a legkiszolgáltatottabbak. A 

jogok érvényesítésének legfontosabb eszköze a jogalkotás, az egységes fogyasztóvédelmi szabályozás 
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kialakítása. Fontos megjegyezni, hogy ezek következetes betartása és betartatása nélkül mindez csak szép 

szavak gyűjteménye marad. 

 

Az egységes szabályozás kialakítása tehát folyamatban van. Ennek a harmonizációs munkának a folyamatát az 

EU vonatkozó irányelvei jelzik. Az első EU-s irányelvek a termékbiztonságra, a gazdasági érdekek védelmére 

és az árfeltüntetésre vonatkoztak. Ekkor jelentek meg az árat és az egységárat is tartalmazó címkék. 

A következő célterületek a félrevezető reklámok és hirdetések elleni védelem, a hibás termékek által okozott 

károk, valamint a tisztességtelen vagy egyenlőtlen, kikényszerített ügyletek, szerződési feltételek, agresszív 

szerződéskötési feltételek szabályozása, a monopolhelyzettel való visszaéléssel szembeni szankciók bevezetése. 

Hogy ez a tiszteletreméltó cél mennyiben van megvalósulóban, napjainkban nagyon jól érezzük. Mindenesetre 

paradigmaváltást jelent, hogy az addigi vásárló és igénybevevő fogyasztóvá vált, és külön cselekvési és 

támogatási programot dolgoznak ki a szegények, mint fogyasztási szempontból speciális réteg számára. 

Az 1970-es évek elején került napirendre a fogyasztói jogok biztosításának igénye az Európai Unióban. A 

párizsi csúcstalálkozón, 1972-ben, merült fel, hogy a Közösség alapfeladatai között szereplő életminőség és 

életszínvonal védelmét, a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem útján lehet megoldani. Ezt követően 1973-

ban a Bizottság létrehozta a fogyasztóvédelemmel foglalkozó szervezeti egységét, illetve elfogadta a 

Fogyasztóvédelmi Alkotmányt. A fogyasztóvédelem eddig csak érintőlegesen a mezőgazdasággal, a 

versenyjoggal és az állami támogatásokkal összefüggésben volt csak megemlítetve. 

1975-től ötéves (1975-80, 1981-85, 1985-1989), majd hároméves fogyasztóvédelmi programokat hirdetett meg. 

1985-ben az Egységes Európai Okmány – EEO (Single European Act - SEA), mint önálló jog szerepel már az 

Európai Közösségek Szerződésében. 1992-ben a Maastrichti Szerződésben a fogyasztóvédelmet önálló 

közösségi politikaként határozták meg. 

A fogyasztóvédelem 1986. június 23 óta az EU Alapokmány integráns része az Európai Tanács határozata 

alapján. 

Az összefoglalás céljából két könyv született meg: 
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A. Fehér Könyv (1995) a csatlakozni kívánó országoknak foglalja össze a csatlakozás jogharmonizációs 

követelményeit. A 23. fejezete tárgyalja az általános termékbiztonság és a gazdasági érdekek védelme témákat. 

A Zöld Könyv a fogyasztói jogérvényesítésre vonatkozó utasításokat tartalmazza, tételesen: 

1. A polgári peres eljárások egyszerűsítése 

2. Bíróságon kívüli eljárások működtetése (kamara melletti békéltető testületek) 

3. A jogi szaktanácsadás intézménye. 

Ehhez kapcsolódóan rögzítették a kodifikáció alapkövetelményeit: 

1. A fogyasztói jogok szabályozása, 

2. A szükséges intézményrendszer kialakítása 

3. Konzultatív testületek működése 

4. Tájékoztatást és oktatást szolgáló programok fejlesztése 

5. Jogérvényesítés különböző lehetőségeinek megteremtése (békéltető testületek, polgári peres eljárások) 

6. A civil szervezetek részvételének a támogatása (kiemelkedő fontossággal). 

A fő célkitűzések megvalósítása hároméves fogyasztóvédelmi programokon keresztül történik. 

1997-ben az Amszterdami Szerződés is újabb előre lépést jelentett a fogyasztóvédelmi szabályozás terén, 

kimondták, hogy minden más közösségi politika és tevékenység végrehajtásakor a fogyasztóvédelmet, annak 

követelményeit is figyelembe kell venni. A rendelkezések pedig immár egyenesen a fogyasztóvédelem terén a 

magas szint biztosítását írták elő megvalósítandó célként. 

( http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2010/a_fogyasztoi_szerzodes_es_alanyai/) 

Kiemelt szerepet játszik a fogyasztói jogok kérdésében az Európai Bizottság, mely célterületek szerint 

főigazgatóságokba szerveződik. Az Európai Bizottság egyik legaktívabb szervezete az Egészségügyi- és 

Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (European Commission - Directorate General for Health and Consumer 

Protection (DG SANCO), melynek tevékenységi köre három fő irányvonalat fed le: élelmiszerbiztonság, 

közegészségügy, fogyasztóvédelem. Tevékenységük utóbbi területen kiterjed a fogyasztóvédelmi politika 

alakításától kezdve az Uniós jogszabályok kezdeményezéséig. 

Az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságának munkáját segíti az Európai 

Fogyasztói Konzultatív Csoport (European Consumer Consultative Group - ECCG), melyet a fogyasztókat 

képviselő szervezetek nézeteinek megismerése céljából hoztak létre. A tagok folyamatosan tájékoztatást kapnak 

az Európai Uniót érintő fogyasztóvédelmi politika helyzetéről, a fogyasztóvédelmet érintő jogszabály-

tervezetekről, és minden olyan fontos kérdésről, amely az Európai Unió állampolgárait, mint fogyasztókat 

érintheti. (http://www.foved.hu/eu.html) 

2005. január 1-jén hozták létre az Executive Agency for Health and Consumers - Egészség- és Fogyasztóügyi 

Végrehajtó Ügynökséget (korábbi nevén a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatalát) azzal a céllal, hogy 

segítse az Európai Unió közegészségi programjában foglaltak megvalósítását. 

2005-ben létrehozták a 29 fogyasztói központból álló Fogyasztói Központok Hálózatot (ECC-Net), mely a 

fogyasztók részére nyújt segítséget és tanácsot. Feladatai: 

• Közreműködik és ingyenes segítséget nyújt az egyedi fogyasztói szerződésből eredő, határon átnyúló 

fogyasztói panaszok és jogviták rendezésében, a kereskedővel vagy szolgáltatóval való egyezség, 

megállapodás létrehozása érdekében. 

• Felvilágosítást nyújt a fogyasztók részére az alternatív vitarendezési eljárásokról és az egyedi fogyasztói 

jogviták rendezésének bírósági eljáráson kívüli egyéb lehetőségeiről. 
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• Szükség esetén továbbítja a fogyasztói panaszt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező alternatív 

vitarendező testület részére. 

• Szükség esetén elvégzi a panasz rendezéséhez szükséges fordítási feladatokat. 

• Hasznos tippeket és jó tanácsokat ad a különböző, határon átnyúló ügyletek, kereskedelmi gyakorlatok 

tartalmáról, jellegéről, továbbá azok előnyeiről és kockázatairól is. 

• Tájékoztatást ad a fogyasztók részére a nemzeti és az európai uniós jogszabályok tartalmáról, az uniós 

intézmények elérhetőségéről. 

• Tájékoztatást ad a fogyasztók részére a fogyasztói jogok tartalmáról. 

• A hazai és európai uniós jogalkotás keretében a jogszabálytervezetek véleményezésében való közreműködése 

során képviseli a fogyasztóvédelmi szempontokat. (http://www.efk.hu/) 

 

Európai Unió 10 fogyasztóvédelmi alapelvet (3.ábra) 

(http://ec.europa.eu/consumers/cons_info/10principles/en.pdf) rögzít: 

• Szabad, adó-, illeték-, és akadálymentes vásárlás az Unió országain belül 

 

• Visszafizetési és cseregarancia 

 

• Legmagasabb biztonsági előírások az élelmiszerekre és a fogyasztási cikkekre 

 

• Címkézési előírások az élelmiszerekre vonatkozóan 

 

• Tisztességes szerződési szabályok, feltételek 

 

• Vásárlási szándék visszavonására való lehetőség médián keresztül történő vásárlás esetén 

 

• Egységár feltüntetése a szupermarketekben 

 

• Tilos a megtévesztő vagy félrevezető reklám alkalmazása 

 

• Nyaralással kapcsolatos alapelv 
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• Határokon átnyúló vitás kérdések hatékony kezelése 

 

2. 1.2 Az EU fogyasztóvédelmi politikája, a Közösségi 
fogyasztóvédelmi program (2007-2013) 

Az Európai Bizottság 2005. áprilisában tette közzé a Közösségi fogyasztóvédelmi programról (2007-2013) szóló 

határozat tervezetét, amely együttesen tárgyalta a fogyasztóvédelmet és az egészségügyet érintő 

akcióprogramot. Az Európai Parlament 2006. márciusában döntött a program egészségügyi és fogyasztóvédelmi 

területre történő szétválasztásáról. A munkacsoporti egyeztetések nyomán a Versenyképességi Tanács 2006. 

szeptemberében politikai megállapodást, majd a Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 

Tanács közös álláspontot fogadott el a határozattervezet szövegéről. Az Európai Parlament 2006. decemberében 

fogadta el a közös álláspontot, így a határozat 2007. januárjától hatályba léphetett. 

A fogyasztóvédelmi cselekvési program célja, hogy meghatározott célkitűzések elérése érdekében pénzügyileg 

segítse a tagállamok fogyasztóvédelmi politikájának végrehajtását. A program 2007-2013 közötti időszakra 

vonatkozó pénzügyi kerete 156 millió euró. Az Európai Parlament és a tanács 1926/2006/EK határozata (2006. 

december 18.) alapján a program két fő célkitűzést tartalmaz: 

1. a fogyasztóvédelem magasabb szintjének biztosítása főleg a tudományos kutatómunka elősegítése révén, 

2. a fogyasztóvédelmi jogszabályok eredményesebb alkalmazása a jogalkalmazók együttműködése, a 

tájékoztatás és a fogyasztók jogérvényesítésének támogatása révén. 

A két célkitűzés összesen 11 cselekvést ölel fel, vagyis olyan tevékenységet, amelyekre vonatkozóan az Európai 

Bizottság pénzügyi támogatásban részesíti a tagállamokat. Ezek a következők: 

I. célkitűzés: A fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása, főleg a pontosabb adatok, jobb konzultáció és a 

fogyasztói érdekek jobb képviselete révén. 

1. cselekvés: Olyan adatok és információk gyűjtése, cseréje és elemzése, amelyek alapként szolgálhatnak a 

fogyasztóvédelmi politika kidolgozásához, valamint a fogyasztói érdekeknek más közösségi szakpolitikákba 

történő integrálásához. 

2. cselekvés: Olyan adatok és információk összegyűjtése, cseréje és elemzése, valamint értékelési eszközök 

kidolgozása, amelyek alapként szolgálnak a fogyasztási cikkek és szolgáltatások biztonságáról, ideértve a 

termékekből származó vegyi anyagoknak való fogyasztói kitettséget, egyes fogyasztási termékekkel és 

szolgáltatásokkal kapcsolatba hozható kockázatokat és sérüléseket, és a figyelmeztető bejelentések technikai 

elemzését. 

3. cselekvés: Tudományos tanácsadás és kockázatértékelés támogatása, ideértve a fogyasztók biztonsága, a 

közegészségügy és a környezet területén tudományos bizottságok létrehozásáról szóló 2004/210/EK bizottsági 

határozattal (1) létrehozott független tudományos bizottságok feladatait is. 

4. cselekvés: Jogalkotási és más szabályozási kezdeményezések kidolgozása és a társszabályozási és az 

önszabályozási kezdeményezések elősegítése. 

5. cselekvés: Pénzügyi hozzájárulás európai fogyasztói szervezetek működéséhez. 

6. cselekvés: Pénzügyi hozzájárulás a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó közösségi szintű szabványok 

kidolgozásában a fogyasztói érdekeket képviselő európai fogyasztói szervezetek működéséhez. 

7. cselekvés: Kapacitásépítés a regionális, nemzeti és európai fogyasztói szervezetek számára, különösen a 

munkatársak képzésével, valamint a legjobb gyakorlat és szakértelem cseréje révén, főleg az Európai Unióhoz 

2004. május 1-jét követően csatlakozott tagállamok fogyasztói szervezetei számára. 

II. célkitűzés: 
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A fogyasztóvédelmi szabályok eredményesebb alkalmazásának biztosítása, különösen jogalkalmazási 

együttműködés, tájékoztatás, oktatás és jogérvényesítés révén. 

8. cselekvés: Cselekvések a közösségi fogyasztóvédelmi jogszabályok, különösen az általános 

termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. 

október 24-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet eredményes alkalmazásának javítása 

érdekében. 

9. cselekvés: Jogi és technikai szakértelem, ideértve tanulmányokat is, a tagállamok fogyasztóvédelmi 

jogszabályainak, különösen a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek, valamint a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 

együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendeletnek és a nemzeti fogyasztóvédelmi politikáknak az 

átültetésekor, végrehajtásakor és alkalmazásakor a nyomon követés és értékelés terén. 

10. cselekvés: Cselekvések az információkra, tanácsadásra és jogérvényesítésre vonatkozóan. 

11. cselekvés: Cselekvések a fogyasztók oktatásával kapcsolatban. 

3. 1.3 Az EU fogyasztóvédelmi stratégiája 

Az Európai Bizottság „Közösségi fogyasztóügyi politikai stratégia 2007–2013 - a fogyasztók pozíciójának 

erősítése, jólétük növelése, és hatékony védelmük‖című, az EP plenáris ülése elé terjesztett jelentés szerint 

koherensebb fogyasztóvédelmi szabályozásra lenne szükség. A képviselők az egységes piac tényleges 

megteremtését sürgetik, és felvetik egy uniós fogyasztóvédelmi ombudsmani poszt bevezetésének lehetőségét is. 

A szöveg szerint „a fogyasztóvédelmi igények jogszabállyal csak úgy teljesíthetők, ha a jogszabály jobb, 

egyszerűbb, és azt a Bizottság valamennyi illetékes főigazgatóságának – egészségügy és fogyasztóvédelem, 

igazságügy, szabadság és biztonság, belső piac és szolgáltatások, valamint versenypolitika – bevonásával 

készítik elő‖. Az EP intézkedéseket akar annak érdekében, „hogy az EU 27 kisebb, nemzeti piaca ténylegesen a 

világ legnagyobb kiskereskedelmi piacává alakuljon‖. A képviselők szerint „ehhez arra van szükség, hogy a 

polgárok ugyanolyan biztonságban érezzék magukat, amikor az interneten vagy a sarki boltban vásárolnak, és a 

kis- és középvállalkozások (kkv-k) a belső piacon mindenütt ugyanazokat az egyszerű szabályokat vehessék 

alapul‖. A jelentéstervezet „üdvözli a Bizottság törekvéseit arra, hogy megerősítse a termékbiztonság terén 

nemzetközi szinten – különösen a kínai, az amerikai és a japán hatóságokkal – folytatott együttműködést‖. 

(http://www.jogiforum.hu) 

4. 1.4 A fogyasztóvédelem intézményi háttere az EU-
ban 

Az Európai Unióban a fogyasztóvédelem az egyes tagállamok nemzeti fogyasztóvédelmi intézményeinek 

szövetségeként valósul meg. Ez az együttműködés (amely természetesen folyamatos fejlesztésre szorul) 

elősegíti az európai fogyasztók hatékonyabb érdekvédelmét, valamint az Unió fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos politikájának fejlődését egyaránt. (Forrás: www.euvonal.hu). 1995-ben megalakult a 

Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (DG) (4.ábra), huszonnegyedikként az EU-ban, mely 6 igazgatósággal, 27 

osztállyal és 640 szakértővel dolgozott, ma már Hatóságként folytatja tevékyenységét. 

 

Meg kell jegyezni, hogy a 11. Környezetvédelmi, Nukleáris és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósággal Amikor az 

Európai Unió bővítése előtérbe került, nyilvánvalóvá vált, hogy ez a meglévő szabályozó és biztonsági 

rendszerek és intézmények számára túlságosan nagy lépés. Az EU keleti bővítése akár 10-14 új tagot 

jelenthetett. A meglévő struktúrák ezt az ugrásszerű integrációbővítést már nem tudták volna kezelni, ezért 

szükség lett az EU-s intézményrendszer hatékonyságának és demokratikus működésének újragondolására. Így 

az Európai Unió (EU) tagállamai 1996-ban összehívtak Amszterdamban egy kormányközi konferenciát, 

amelynek célja a maastrichti szerződés felülvizsgálata volt. Az 1997. október 2-án aláírt amszterdami szerződés 

az európai integráció alapvető szerződéseinek egyike.Az Európai Unió Bizottsága az amszterdami szerződésben 

megerősítette a fogyasztói érdekek magas szintű védelmét, s kimondta azt is, hogy a fogyasztóvédelem egyben 
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hozzáadott értéket teremt. Ennek lényege, hogy mindazok a vállalkozások, amelyek eleget tesznek a 

fogyasztóvédelmi követelményeknek, egyben erősítik piaci pozíciójukat is, hiszen az unió belső piacán folyó 

erős versenyben csak azok a vállalkozások maradhatnak hosszabb távon a piacon, amelyek ezáltal elnyerik a 

fogyasztók bizalmát. Az amszterdami szerződés fogyasztóvédelemre vonatkozó részének lényege továbbá, hogy 

a fogyasztóvédelmi szabályozás önálló követelményként lép fel, s megteremti a más politikákban is a 

fogyasztóvédelem érvényesítésének prioritását, továbbá a tagállamoknak lehetővé teszi az uniós 

szabályozásoknál szigorúbb fogyasztóvédelmi rendelkezések alkalmazását. Jelenleg két hivatalos szervezet 

jogosult arra, hogy az európai Uniós alapokból közösségi támogatások révén segítse az intézmények munkáját: 

1. Európai Szövetség a Fogyasztók Képviseletének Összehangolására a Szabványosításban (ANEC - European 

Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardisation), 

2. Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC - Bureau Européen des Unions des Consommateurs). 

Az Európai Bizottság és a tagállamok létrehozták az Európai Fogyasztói Központok hálózatát (ECC-Net), 

melynek célja a fogyasztói tájékozottság, informáltság növelése, valamint fogyasztói jogsértés esetén a 

megfelelő jogorvoslat biztosítása. A hálózat magyar képviselője a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - Európai 

Fogyasztói Központ (EFK). A piacfelügyeleti ellenőrzés hatékonyságát segíti elő a RAPEX (Rapid Exchange of 

Information) rendszer. amely gyors információcserét tesz lehetővé a tagállamok között a fogyasztók egészségét 

és biztonságát veszélyeztető termékekről, tehát egyfajta „gyorsriasztási rendszer‖. A RAPEX tartalmazza az 

Európai Unió valamennyi országában felbukkanó veszélyes, vagy a jogszabályokban támasztott feltételeknek 

nem megfelelő termékekre vonatkozó információkat. Az összes uniós ország használja a RAPEX-rendszert: 

felkutatják és bejelentik a veszélyes termékeket, és a kapott információk alapján megfelelően eljártak. Pl. 2009-

ben a legtöbb bejelentés a következő országokból származott: 

Spanyolország (220) 

Németország (187) 

Görögország (154) 

Bulgária (122) 

Magyarország (119) 

A felsorolt országokból érkezett bejelentések a komoly veszélyt jelentő termékekről szóló, a rendszeren 

keresztül küldött összes bejelentés 47%-át teszik ki. Az európai vállalatok is komolyabban veszik a fogyasztási 

termékek biztonságosságáért viselt felelősségüket, és készségesebben vonják vissza nem biztonságos 

termékeiket a piacról. A kifejezetten a vállalatoknak szánt gyorsriasztó rendszert („Business Application") is 

elkezdték szisztematikusabban használni. 2009-ben a legtöbb bejelentés játékokról, ruházati cikkekről és 

gépjárművekről érkezett (tudatosvasarlo.hu). Az Európai Uniós tagállamok hatóságai az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában tételesen felsorolt szervezeteket ismerik el a 98/27/EK irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés 

elleni fellépésre feljogosított szervként. (A Bizottság közleménye a fogyasztói érdekek védelme érdekében a 

jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. 

cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni ellépésre feljogosított 

szervezetekről (2011/C 158/01) 

A 2. táblázat az EU-tagállamok legfontosabb nemzeti fogyasztóvédelmi szervezeteit tartalmazza. A teljes lista a 

fent említett kiadványban található. Van olyan ország, ahol az elismert szervezetek száma csekély (pl. Belgium, 

ahol két fogyasztóvédelmi szervezet van), de pl. Németországban igen sok elismert, hivatalos fogyasztóvédelmi 

szervezet létezik szám szerint 77, azaz hetvenhét. Ezek a szervezetek specializálódhatnak egy adott 

tevékenységi, szakági területre, pl. gépjármű tulajdonosok, vagy üdülők, nyaralók, lakástulajdonosok 

érdekvédelme. Lehetnek regionális, esetleg egy nagyobb városra kiterjedő fogyasztói érdekvédelmi szervezetek, 

kormányzati, önkormányzati, egyházi, alapítványi szervezetek, párosulhatnak környezetvédelmi, emberi jogi, 

karitatív stb. tevékenységekkel, ezért a helyzet tisztázása bonyolult, de nem áttekinthetetlen. Tehát, aki 

mélyebben érdeklődik az aktuális helyzet iránt, annak az EU hivatalos honlapjáról kell tájékozódnia a naprakész 

információkról. A következő felsorolás a 2011.5.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 158/1 HU forrásra 

támaszkodik, és csak az EU tagállamok vezető hivatalos fogyasztóvédelmi szervezeteit tartalmazza.. 
 

BELGIUM Feladata a fogyasztói érdekek támogatása, védelme és 

képviselete (pl. kezdeményezések, cselekvések, 



 1. FOGYASZTÓVÉDELEM  

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

tanulmányok, kutatás, fogyasztókat érintő témákkal 

kapcsolatos kiadványok, támogatás és egyénre szabott 

szolgáltatások biztosítása tagjaik részére). 

  A fogyasztóvédelemi jogszabályok végrehajtása terén 

felelős szerv (általános termékbiztonság, gazdasági 

érdekek védelme, fogyasztók vitás ügyeinek bíróságon 

kívüli rendezése, kollektív fogyasztói érdekek védelme 

Association belge des consommateurs Tests–Achats 

/Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop 
Tevékenysége a fogyasztóvédelem számos területét 

felöleli, beleértve a tájékoztatást és a fogyasztók vitás 

ügyeivel kapcsolatos tanácsadást 

Bulgária A kereskedelmi törvény értelmében a 

fogyasztóvédelmi ombudsman fő feladata, hogy 

biztosítsa a törvény tiszteletben tartását, különösen a 

fogyasztók jogainak területét illetően. A 

fogyasztóvédelmi ombudsman intézkedést 

kezdeményezhet a következő irányelvek hatálya alatt 

    

Consumer Protection Committee — A Tanács 84/450/EGK irányelve (1984. szeptember 

10.) a megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

közelítéséről, 

CSEH KÖZTÁRSASÁG   

  — A Tanács 85/577/EGK irányelve (1985. december 

20.) az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén 

a fogyasztók védelméről, 

Sdružení èeských spotøebitelù   

  — A Tanács 87/102/EGK irányelve (1986. december 

22.) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, 

valamint az azt legutóbb módosító 98/7/EK irányelv, 

(Association of Czech Consumers)   

DÁNIA — A Tanács 89/552/EGK irányelve (1989. október 3.) 

a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 

intézkedésekben megállapított, televíziós 

műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes 

rendelkezéseinek összehangolásáról, a 97/36/EK 

irányelv módosításainak megfelelően 

    

Forbrugerombudsmanden — A Tanács 90/314/EGK irányelve (1990. június 13.) 

a szervezett utazási formákról; 

ÉSZTORSZÁG   

  — A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a 

fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen feltételekről; 

Tarbijakaitseamet   

ÍRORSZÁG — Az Európai Parlament és a Tanács 94/47/EK 

irányelve (1994. október 26.) az ingatlanok időben 

megosztott használati jogának megszerzésére irányuló 

szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a 

fogyasztók védelméről, 

    

National Consumer Agency — Az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK 

irányelve (1997. május 20.) a távollevők között kötött 
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szerződések esetén a fogyasztók védelméről, 

GÖRÖGORSZÁG   

  — Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK 

irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek 

adásvételének és a kapcsolódó jótállás egyes 

vonatkozásairól, 

Consumers' association — New consumers' institute 

(NEO INKA) 
  

SPANYOLORSZÁG — Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK 

irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 

különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi 

vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló 

irányelv). 

  Általános fogyasztóvédelmi felügyeleti tevékenységet 

lát el az áruforgalmazással és a szolgáltatásnyújtással 

kapcsolatban, valamint felügyeli a szervezett utazások 

biztosítékaival kapcsolatos fogyasztói szerződéseket. 

Instituto Nacional del Consumo Független hatósági tisztviselő az alábbi felelősségi 

körrel: a fogyasztók számára nyújtandó tanácsadás és 

tájékoztatás, a hitelközvetítőkkel kapcsolatos 

szabályozás, a záloghitelezők engedélyeztetése, a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok széles körének 

érvényesítése érdekében. 

FRANCIAORSZÁG Védi a fogyasztók jogait és érdekeit. 

  Az Alkotmány 51. cikke, valamint a Fogyasztók és 

felhasználók védelmének általános törvénykönyve 

egységes szerkezetbe foglalt változatának szövege 

értelmében a fogyasztók és felhasználók jogainak 

védelmét támogató és elősegítő központi kormányzati 

testület 

Association de défense Védi a fogyasztók gazdasági érdekeit 

  Kizárólag a fogyasztók és felhasználók jogainak és 

érdekeinek védelmére törekszik, beleértve a 

következőket: 

d’éducation et d’information du consommateur   

ADICONSUM ASSOCIAZIONE DIFESA 

CONSUMATORI E AMBIENTE 
- az egészségre nem ártalmas, biztonságos, valamint 

minőségi termékekhez szolgáltatáshoz való jog; 

CIPRUS   

  - megfelelő tájékoztatás és tisztességes reklám; 

korrektség, átláthatóság és egyenjogúság az árukhoz és 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződéses viszonyok 

terén; 

Competition and Consumer Protection Service of the 

Ministry of Commerce, Industry and Tourism 
  

LETTORSZÁG - a minőségi és hatékonysági normáknak megfelelő 

közszolgáltatások biztosítása; 

    

Pateretaju tiesibu aizardzibas centrs - tájékoztatás a felelős, kritikus, megfelelő és 

környezetbarát fogyasztásról és az ésszerű 

energiafelhasználásról; 

LITVÁNIA   

  - tájékoztatás a pénzfelhasználásról a túlzott mértékű 
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eladósodás és uzsora megelőzése érdekében; 

Nacionaline vartotoju teisiu   

  - segítségnyújtás és támogatás az uzsora áldozatainak, 

és a segítségre szorulóknak (az alapszabályzat 

1.cikke). 

apsaugos taryba prie Teisingumo A szolgálat célja, hogy védje a fogyasztók egészségét, 

biztonságát és gazdasági érdekeit. A szolgálat egyaránt 

felelős az EU-irányelvek elfogadásáért és a 

harmonizált törvény alkalmazásáért. 

  Feladata a fogyasztói jogok és érdekek védelmének 

képviselete. 

ministerijos A Fogyasztóvédelmi Jogok Nemzeti Szolgálata 

kormányzati intézmény, amely a fogyasztóvédelmi 

politika megvalósításáért, a termékbiztonságot 

felügyelő intézmények tevékenységének 

koordinálásáért, valamint a fogyasztók jogainak 

LUXEMBURG   

  védelméért felelős. 

Union luxembourgeoise des consommateurs nouvelle 

Luxembourg Union of New Consumers (not-for-profit) 
Tájékoztatás, oktatás, védelem, fogyasztóvédelem, jogi 

szolgálatok, szakértői konzultáció, jogsegély, 

közhatóságokkal szembeni képviselet. 

MAGYARORSZÁG   

    

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége - A magyar fogyasztók érdekeinek képviseletét és 

védelmét látja el. 

MÁLTA   

  - Együttműködik a nemzeti fogyasztóvédelmi politika 

kialakításában és szabályozásában, valamint 

kapcsolatot tart a bel- és külföldi fogyasztóvédelmi 

szervezetekkel. 

Consumer and Competition Elősegíti a következő jogszabályok átültetését a 

nemzeti jogba: 

    

Division — A Tanács 84/450/EGK irányelve (1984. szeptember 

10.) a megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

közelítéséről, továbbá az ezt módosító későbbi 

jogszabályok; 

    

  — Az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK 

irányelve 

HOLLANDIA   

  (1997. május 20.) a távollevők között kötött 

szerződések esetén a fogyasztók védelméről, 

Consumentenbond   

AUSZTRIA — A 2005/29/EK irányelv (2005. május 11.) a belső 

piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben 

folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 

valamint a 84/450/EGK, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 

2002/65/EK irányelvek, valamint a 2006/2004/EK 

rendelet módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatokról‖) 
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Wirtschaftskammer Österreich — A Tanács 87/102/EGK irányelve (1986. december 

22.) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, 

továbbá az ezt módosító későbbi jogszabályok; 

LENGYELORSZÁG   

  — A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a 

fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen feltételekről; 

Rzecznik Praw Obywatelskich   

  — A Tanács 85/577/EGK irányelve (1985. december 

20.) az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén 

a fogyasztók védelméről. 

  Segítséget kíván nyújtani a fogyasztóknak abban, hogy 

könnyebben és jobban eligazodjanak egy fenntartható 

és szociálisan igazságosabb társadalomban. 

PORTUGÁLIA Érdekképviseleti és érdekérvényesítési feladatot lát el 

tagjai, különböző ipari, kereskedelmi ágazatok és 

független tagok számára (a kereskedelmi kamarai 

törvény 1. cikke). A fogyasztóvédelmi törvény 

(KSchG) 28.cikkének (1) bekezdése, 28a. cikkének (1) 

bekezdése, 29. cikkének (1) bekezdése és a 

tisztességtelen verseny elleni törvény (UWG) 1. cikke, 

2. cikkének (1) bekezdése és 14. cikkének (1) 

bekezdése értelmében védi a fogyasztók kollektív 

érdekeit. 

  A Lengyel Köztársaság Alkotmánya 208. cikkének 

hatálya alatt az állampolgári jogok biztosának óvnia 

kell az egyének és az állampolgárok alkotmányban és 

egyéb jogi aktusokban meghatározott szabadságát és 

jogait. 

Associaçao de Consumidores daRegiao Autónoma dos 

Açores 
  

ROMÁNIA Részletes felelősségi köreit az állampolgári jogok 

biztosára vonatkozó 1987. július 15-i törvényben 

határozták meg (egységes szerkezetbe foglalt szöveg: 

Hivatalos Közlöny 2001. 14. sz. 147. o.) 

    

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din 

România (APC - România) 
Az állampolgári jogok biztosa megfelelő 

intézkedéseket tesz a törvény hatálya alatt, 

amennyiben az egyéni szabadság és az emberi vagy 

állampolgári jogok elleni bármilyen jogsértés a 

tudomására jut. 

SZLOVÉNIA Támogatja a fogyasztók tájékoztatására, 

felvilágosítására és oktatására irányuló kampányokat; 

ösztönzést és segítséget nyújt a fogyasztóknak 

érdekeik megvédésében; 

    

Društvo za varstvo potrošnikov Vizsgálatokat végez, szakvéleményt ad, és 

amennyiben szükséges, feldolgozza és közzéteszi 

ezeket; 

    

Maribor Jogi tanácsadó szolgálatot hoz létre a fogyasztók 

számára a főtitkár által meghatározandó feladatoknak 
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megfelelően; 

    

  Elemzéseket, teszteket és egyéb vizsgálatokat végez 

vagy végeztet a termékek minőségével kapcsolatban; 

Támogatja a különböző típusú, a fogyasztókat érintő 

problémák megvitatása céljával megalakuló fórumok 

munkáját. 

SZLOVÁKIA A fogyasztók képviseleti és érdekvédelmi szerve, 

tájékoztatást és képzést biztosít a fogyasztók számára 

  Nem kormányzati fogyasztóvédelmi szervezet 

Združenie slovenských spotrebitelov   

FINNORSZÁG A szlovén fogyasztóvédelmi törvény 74., 75., és 76. 

cikke szerint „a Kereskedelmi és Iparkamara hozhat 

elrendelő intézkedéseket a fogyasztók kollektív 

jogainak védelmében‖. 

  Szakértői konzultációt biztosít. 

Kuluttaja-asiamies   

  A fogyasztók és az eladók közötti viták rendezésében 

közvetít. 

    

SVÉDORSZÁG A fogyasztók bíróság előtti képviseletét végzi. 

  Felügyeli a fogyasztókat érintő 

marketingtevékenységet és a fogyasztói szerződések 

feltételeit, 

Konsumentverket/   

  Felügyeli továbbá, hogy a rádiós és televíziós 

reklámok megfelelnek-e az etikai elveknek és a 

kiskorúak védelmét célzó rendelkezéseknek. 

Konsumentombudsmannen A Konsumentverket országos közigazgatási hatósági 

jogkörrel rendelkezik fogyasztóvédelmi ügyekben; 

feladata a fogyasztók érdekeinek védelme. 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Az Office of Fair Trading célja a fogyasztók 

maximális jólétének és a verseny megfelelő 

működésének elősegítése a piac hatékonyabbá tétele 

érdekében és a fogyasztók előnyére. 

    

Office of Fair Trading (OFT)   

4.1. 1.4.2 A Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) 

Az Európai Unióban a polgárok életkörülményeinek és életminőségének javításával a Foglalkoztatási, 

Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács foglalkozik (EPSCO, ENGINEERING and 

PROCUREMENT SERVICES CORPORATION). A foglalkoztatási, a szociális és az egészségügyi politikák 

egyelőre az egyes tagállamok hatáskörébe tartoznak, ugyanakkor az Európai Unió néhány sajátos területen 

szabályozza a minimális szociális standardokat és az alapjogokat, közös célokat tűz ki, elemzi a nemzeti szintű 

intézkedéseket, ajánlásokat tesz, valamint megteremti az esélyegyenlőség feltételeit az EU valamennyi polgára 

számára. A Tanács különös jelentőséget tulajdonít a fogyasztóvédelmi szabályozásnak A belső piac ugyanis 

nem tud kielégítő fogyasztóvédelmi politika nélkül működni. Mindez viszont feltételezi egy azonos alapelveken 

álló fogyasztóvédelmi eszközrendszer kialakítását. A fogyasztói jogokról szóló új irányelv tervezetéről 

tárgyalások folynak az uniós intézmények között. (www.eu2011.hu). 

Az EPSCO működése 
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2002-ben a foglalkoztatás, a szociálpolitika, az egészségügy és a fogyasztóvédelem tárgyát egy tanácsi 

formációba vonták össze, amely évente négyszer ülésezhet. 

Az ülések alapvető forgatókönyve a következő: 

Az első napon foglalkoztatási és szociálpolitikai kérdésekkel foglalkoznak, a második napon pedig a 

szakminiszterek az aktuálisan fennforgó egészségügyi és fogyasztóvédelmi problémákat és feladatokat veszik 

górcső alá. 

Általában a következő témák kerülnek terítékre: 

• a munkafeltételek alakulása az EU-ban (szabad munkaválasztás joga, munkaerő-vándorlás, foglalkoztatottság, 

munkabiztonság, munkakörülmények), 

• az esélyegyenlőség kérdései, 

• a betegségmegelőzés és járványvédelem, 

• az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés más EU-tagországokban 

• a fogyasztóvédelmi szabályozás erősítése. 

A mennyiben a Tanács végül konszenzusra jut, közösségi politikákat fogalmaz meg, ezeknek megvalósítására és 

finanszírozására cselekvési programokat fogad el olyan, rendkívül fontos és előremutató témakörökben, mint 

például a nemek közötti egyenlőség, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem vagy a közegészségügy. 

1.4.3 Minimális szociális standardok és alapjogok az Európai Unióban 

A foglalkoztatási, szociális és egészségügyi politikák alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Európai 

szinten a nemzeti politikákat minimális szociális standardok és alapjogok közösségi szabályozása támogatja 

(például: a nemek egyenjogúsága, a megkülönböztetés tilalma, a munkavállalók szabad mozgása, 

munkaegészségügy és munkavédelem, munkajog és munkafeltételek). A nyílt koordinációs módszer az európai 

uniós politikák lényeges része, amelyet a már igencsak elcsépelt „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan‖ 

szlogen alapján fogalmaztak meg.Ennek lényege az, hogy a tagállamok közös célokat és ajánlásokat 

fogalmaznak meg, amelyeket önállóan, saját hatáskörön belül, általában önálló intézkedések révén valósítanak 

meg. Ezek az uniós szintű közös célok a következőek: 

• a társadalmi befogadás (2000), 

• a nyugdíjrendszerek (2001), 

• egészségügy és idősápolás (2004) 

4.2. 1.4.4 Foglalkoztatási és szociális politika az Európai Unióban 

1997 és 1999 között került kidolgozásra „a közösségi foglalkoztatási stratégia‖. 

Az Európai Tanács ülésein és más csúcstalálkozókon az a tagállamok vezetői elkötelezték magukat a 

munkanélküliség elleni küzdelem mellett. 

Mivel megfogalmazásra került, hogy a foglalkoztatás növelése az egyes tagállamok közös érdeke és az Európai 

Unió egyik fő célja, az 1999-ben hatályba lépett Amszterdami Szerződést kiegészítették egy új hivatkozással, 

amely a következőket tartalmazza: A foglalkoztatási politika az egyik alapeleme az új, tíz évre szóló uniós 

gazdasági és szociális stratégiának, az Európa 2020-nak is. Az európai szintű foglalkoztatási célok 

megvalósítását az Európai Szociális Alap munkahelyteremtő programok finanszírozásával támogatja. Az 

Európai Bizottság 2008 júliusában megfogalmazta a z európai szociális politika jövőbeli irányát. Ekkor került 

ugyanis elfogadásra a Megújított Szociális Menetrend. A 2009 végén elfogadott Európa 2020 stratégia egyik 

prioritásként határozta meg a befogadó társadalom létrehozását. Az EU hatásköre nem terjed ki a teljesen 

különböző nemzeti társadalombiztosítási rendszerek harmonizálására. A szerepe inkább az, hogy összehangolja 

ezeket a rendszereket, és garantálja a már lefektetett jogokat, például a külföldi munkavállalók, a cserediákok és 

a turisták esetében. 
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4.3. 1.4.5 Egészségügyi együttműködés az Európai Unióban 

Azokon az egészségügyi területeken ahol az egyes tagországok eszközrendszere önállóan nem tudja megoldani 

a felmerülő problémákat, az Európai Unió egységesen lép fel. Ezek a határokon átívelő, nemzetközi 

egészségügyi problémák a következőek: 

• táplálkozás, 

• túlsúlyosság elleni küzdelem, 

• a dohányzás és másodlagos hatásainak csökkentése, 

• együttműködés a közegészségügyi veszélyek kérdéseiben, 

• különböző fertőző betegségek — AIDS, tuberkulózis, hepatitis B és C, szezonális és H1N1 influenza — 

járványügyi nyomon követése, 

• határon átívelő egészségügyi szolgáltatások, 

• az emberi szervek (vér, szövetek, sejtek) felhasználásának szigorú szabályozása. 

A közös egészségügyi politika célul tűzte ki a gyógyszerészeti termékek egységes piacának megteremtését, 

amely nem csak az egészségvédelmen kívül a fogyasztóvédelmet is szolgálja, azon kívül ösztönzi a szakirányú 

és társkutatásokat, a gyógyszeripar fejlődését, és a versenyképességet is. 

5. 2. Fogyasztóvédelem kialakulása Magyarországon 
és a Jogszabályi háttér 

Az Állami Kereskedelmi Felügyeletről szóló 1021/1952. (VII.12.) MT határozat már foglalkozott a fogyasztók 

érdekeinek védelmével, mely az első önálló szervezet, az Állami Kereskedelmi Felügyeletet is létrehozta. 

Belkereskedelmi Minisztérium szervezetén belül működő felügyeleti főosztályra és városi és megyei 

kereskedelmi felügyelőségekre tagozódva működött. 

Az 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről is tartalmazott fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezéseket. A 

Ptk. 1977-es módosítása volt az első olyan szabályozás, ami már foglalkozott a fogyasztókkal, mégpedig oly 

módon, hogy tartalmazta azon általános szerződési feltételek megtámadásával kapcsolatos rendelkezéseket, 

amelyek a jogi személyeknek egyoldalú előnyt tartalmaztak. 

A Felügyeletet 1967-ben Állami Kereskedelmi Felügyelőséggé szervezték át, az önállósodás eredményeképp a 

belkereskedelmi miniszter közvetlen felügyelete alá tartozó, hatósági jogkörrel és önálló költségvetéssel 

rendelkező szervvé vált. 1970 januárjától Országos Kereskedelmi Főfelügyelőségként folytatta működését az 

újabb átszervezés következtében. A Minisztertanács 1988-ban (61/1988. (VII.22.) MT rendelet a kereskedelmi 

és piacfelügyelőségekről) ezt a szervet is megszüntette, és jogutódjaként az Országos Kereskedelmi és Piaci 

Főfelügyelőséget hozta létre. (Fekete, 2011) 

Hazánkban a fogyasztás, valamint a fogyasztóvédelem a politikai okok miatt rendkívül korlátozott volt a 

rendszerváltásig. Felszámolásra került a magántulajdon, ezzel együtt a magántermelés, a magánkereskedelem is. 

A termelés mennyiségét, az árakat, a gazdaság működésének minden elemét központilag az állam határozta 

meg. Ezzel hazánkban megszűntek a piacgazdasági viszonyok, az abban résztvevők szerepe is átalakult. A 

szocialista gazdaságunk egyik jellemzője volt, hogy a vásárlónak választási lehetősége nem nagyon volt, 

amennyiben sikerült beszereznie a megvásárolni kívánt terméket, ami tulajdonképpen korlátozta a fogyasztást 

is. 

Idővel az állami fogyasztóvédelem mellett megjelentek a civil fogyasztóvédő szervezetek, többek között 

létrejött az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület is, mely 1982-ben jött létre, majd az 1991. évi átszervezéssel 

meg alakult jelenlegi formájában az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE). 

A rendszerváltás után az ENSZ fogyasztóvédelmi előírásainak megfelelően Magyarországon is kezdett a 

törvénykezésben megjelenni a fogyasztóvédelem témája, azonban hosszú évekig nem kezelték önálló jogi 

területként. 
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A fogyasztóvédelem 1990-től kezdve számos alkalommal került más miniszter feladatkörébe. Ipari és 

Kereskedelmi Minisztérium (1990-1998), Gazdasági Minisztérium (1998-2002), Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium (2002-2004), Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (2004-2006), 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2006-2010), Nemzetgazdasági Minisztérium (2010-). (Fekete, 2011) 

Az árak megállapításáról szóló 1990 évi LXXXVII tv. szabályozza a piaci és a gazdasági versenyt. Az árakra 

vonatkozó közvetlen kormányzati beavatkozás csak ott indokolt, ahol a tisztességtelen piaci magatartás 

tilalmáról szóló törvényben foglaltak nem elégségesek a káros versenykorlátozás és a gazdasági erőfölénnyel 

való visszaélés megakadályozására. 

A Gazdasági Versenyhivatalt az 1990. évi LXXXVI. versenytörvény hozta létre. 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 

szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 71. §-ával, az Országgyűlés 1991. július 23-án 

hozta létre a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget (FVF), mely a jelenlegi Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

elődje volt. A felügyelőség feladataként a fogyasztói érdekvédelem és a minőségvédelem biztosítása érdekében 

a kereskedelmi tevékenység és a fogyasztási szolgáltatások gyakorlására vonatkozó, a minőségi előírások 

érvényesítését szolgáló jogszabályok, hatósági előírások megtartásának ellenőrzését, a fogyasztóknak nyújtott 

tájékoztatást az általa tett megállapításokról és jogaik érvényesítésének elősegítését jelölte meg; utalt továbbá a 

külön jogszabályokban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásának lehetőségére. 

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségről szóló 95/1991. (VII.23.) Kormányrendelet lehetővé tette a termék 

értékesítésének megtiltását vagy feltételhez kötését; a termék forgalmazásának megtiltását; a mérőeszköz 

használatának megtiltását és használatból való kivonását; a vizsgálat során észlelt hibák, hiányosságok 

megszüntetésére való kötelezést és a megtett intézkedésről visszajelzés kötelezővé tételét; az üzlet bezárásának 

elrendelését; áru, termék megsemmisítéséről intézkedést. 

 

A gyártók és a fogyasztók közötti vita esetén 1995-ig a KERMI (Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet) 

szakvéleményét (5. ábra) (http://www.eredetisimson.hu/kermi2.htm) kellett beszerezni, amelynek tartalma 

kötelező volt a gazdálkodó szervezetre nézve. 

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségről szóló 117/1991. (IX. 10.) 

Kormányrendelet rendelkezett, mely ma már nem hatályos. 2003. november 21-e után a 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet mellékletében meghatározott termékekre vonatkozott kötelező jótállás, melyet a 72/2005. (IV. 

21.) Korm. rendelet módosított. A jelenleg hatályos rendelet már nem rendelkezik egyebek mellett a 

tehergépkocsikhoz, autóbuszokhoz, építőipari gépekhez és bútorokhoz kapcsolódó jótállási kötelezettségről. 

(http://efke.hu/blog/index.php/2008/09/29/jotallas-amit-kotelezo-vallalni-tartos-fogyasztasi-cikkek/) 

A termékfelelősségről szóló 1993 évi X. törvény előírja, hogy a gyártót a hibás terméke által okozott kárért az 

általánosnál szigorúbb felelősség terhelje. 

1995-ben az Európa Tanács által kiadásra került az ún. Fehér Könyv, melynek mellékletének 23. fejezete 

meghatározta a fogyasztóvédelmi szabályozás területén elvégzendő feladatokat Magyarország számára. Az 

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról rendelkezett. A 

gazdasági hatékonyságot és a társadalmi felemelkedést szolgáló piaci verseny fenntartásához fűződő közérdek, 

továbbá az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások és a fogyasztók érdeke megköveteli, hogy az 

állam jogi szabályozással biztosítsa a gazdasági verseny tisztaságát és szabadságát. Ehhez olyan versenyjogi 

rendelkezések elfogadása szükséges, amelyek tiltják a tisztességes verseny követelményeibe ütköző, illetve a 

gazdasági versenyt korlátozó piaci magatartást, valamint megakadályozzák a vállalkozásoknak a versenyre 

hátrányos összefonódását, gondoskodva a szükséges szervezeti és eljárási feltételekről is. A törvény 

megalkotásánál az Országgyűlés figyelembe vette az Európai Közösség jogszabályaihoz való közelítés 

követelményét. 

Az 1997-es Országjelentés megállapította, hogy Magyarországnak a fogyasztóvédelem területén hiányosságai 

vannak, egy mindent átfogó fogyasztóvédelmi törvény megalkotása szükséges. Az ország 10 évet kapott a 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szabályainak a közösségi jogi szabályokhoz való közelítésére, valamint a 

közösségi mércével is megfelelő színvonalú fogyasztóvédelem nyújtására. 
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1997. január 1-től azonban a közigazgatás átalakítása miatt, a fogyasztóvédelem területén kettős irányítás 

valósult meg (Kozák, 2004). Ennek következtében a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségek így a megyei 

közigazgatási hivatalok szervezetébe integrálódtak, és azok szakigazgatási szerveiként működtek tovább. 

Pénzügyileg a Belügyminisztérium alárendeltségébe tartoztak, viszont a szakmai tevékenységét azonban 

továbbra is az FVF, illetve ezen keresztül az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium irányította. 

Az Uniós követelménynek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény megalkotásával, tett eleget a 

Kormány, mely egy átfogó, az Európai Unióban elismert fogyasztói jogokat egységesen szabályozó törvény. 

Valamint számos kormányrendeletet alkottak a különféle speciális területekre, ilyen például a time-share 

szerződések szabályozása. Külön fejezetben rendelkezett a fogyasztóvédelem három pilléréről: az érintett állami 

szervekről, az önkormányzatokról és az érdekképviseletekről (civil szektor). Ekkortól vált a hatályos a jogi 

normák szintjén is nyilvánvalóvá, hogy a fogyasztóvédelem nem kizárólag állami feladat, noha a – korábban 

ismertetett okoknál fogva tapasztalható – állampolgári passzivitás ebbe az irányba hat. (Fekete, 2011) 

A fogyasztóvédelmi jog fejlődése – fejlesztése a mai napig tart nemzetközi és hazai vonatkozásban is (Czuppon, 

2011). A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt a 2005/29/EK Irányelv miatt teljes mértékben át 

kellett dolgozni, a változások többsége pedig már 2008. szeptember 1. napjával hatályba is lépett. 

Az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásáról szóló 79/1998. (IV. 

29.) Korm. rendelet szabályozza a biztonsági követelményeket, melynek 

hatálya az árukra, valamint a szolgáltatás nyújtása során a fogyasztó számára nyújtott vagy elérhetővé tett árukra 

terjed ki. A jelenleg hatályos törvény taglalja a CE megfelelőségi jelöléssel kapcsolatos előírásokat 

(93/465/EGK tanácsi határozat), a veszélyes árukra vonatkozó különös rendelkezéseket, a piacfelügyeletre és 

ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket, a tájékoztatási és információs kötelezettségeket, RAPEX alkalmazására 

szolgáló eljárást. A CE jelölés a termékek Unión belüli szabad mozgását elősegítő intézkedések eredményeként 

létrehozott jelzés. Azt mutatja, hogy az adott termék biztonságos, mivel megfelel a rá vonatkozó uniós 

irányelvben előírt követelményeknek, és ezt a gyártó dokumentáltan bizonyítani is tudja (a CE rövidítés a 

francia "conformité européenne" kifejezés kezdőbetűiből áll, amelynek magyar jelentése európai megfelelőség). 

89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, feladat- és hatásköréről, 

valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról rendelkezik. 

1999. április 6-án született meg a fogyasztóvédelmi politika koncepciójáról szóló kormányhatározat, amely 

meghatározta 1999-2001 prioritásait. Az állam által fenntartott erős és hatékony fogyasztóvédelmi 

intézményrendszer működtetése, a társadalmi fogyasztóvédelmi szerveződések tevékenységének fejlesztése, és a 

fogyasztók iskolarendszerű fogyasztóvédelmi oktatása szerepelt az elsődleges fontosságú kérdések között. 

18/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről 

szól. 

Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2001/95/EK rendelete (General Product Safety Directive- GPSD) 

az általános termékbiztonságról rendelkezik, irányelve szerint szükség van olyan intézkedések elfogadására, 

amelyek a belső határok nélküli térséget képező, és az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad 

mozgását biztosító belső piac működésének javítását célozzák. Az Általános Termékbiztonsági Irányelv 

Bizottság (THE EUROPEAN GENERAL PRODUCT SAFETY NETWORK -GPSD Network), egy olyan 

testület, amely a Tagállamok képviselőiből áll és a termékbiztonsági irányelv 2001-es elfogadásával állítottak 

fel. A bizottság célja, hogy segítse az Európai Bizottságot az irányelv végrehajtásában és gyakorlati 

alkalmazásában. 

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények 

fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvény 

rendelkezik többek között a kamat, a fogyasztó szerződés és a jótállást érintő kérdésekről. 58/2002. (XII. 29.) 

GKM rendelet a lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának 

megállapításáról rendelkezik. 

A Kormány II. középtávú, 2003-2006-ig szóló fogyasztóvédelmi politikája is kiemelten kezelte a kérdést a 

fogyasztók biztonságának biztosítása érdekében.351 A terjedelmi korlátokra tekintettel csak megemlítem, hogy 

már az csatlakozás előtt is részesei voltunk a veszélyes termékeket az Európai Unión belül nyilvántartó 

gyorsriasztási rendszernek, a TRAPEX-nek. Az uniós csatlakozást követően a RAPEX nevet viseli a rendszer, 

magyar részről kapcsolattartási pontot az NFH jelenti (Fekete, 2011). 
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49/2003. (VII.30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási 

igények intézéséről szól. 

74/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a fogyasztók védelme céljából a jogsértéstől eltiltó határozatokról szóló 

98/27/EK irányelv szerinti minősített szervezetek jegyzékébe való felvételre irányuló eljárásról, melynek 

értelmében vámmentesen vásárolhat a fogyasztó más EU országban, s az ott vásárolt termékkel kapcsolatos 

panaszával nem kell feltétlenül visszatérnie abba az országba, ahol vásárolt, hanem panaszát, kifogásait az 

akkreditált, bejelentett civil szervezetnél is megteheti, akik eljárnak a közvetítésben, vagyis érvényesülni fog a 

határokon átnyúló jogérvényesítés rendszere. 

Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. 

rendelet taglalja a jótállás időtartamát és szabályait. 

Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2006/2004/EK rendelete a fogyasztóvédelmi jogszabályok 

alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködést hivatott szabályozni (CPC rendelet), melynek 

értelmében a tagállamokban a fogyasztói szervezetek lényeges szerepet töltenek be a fogyasztók 

tájékoztatásában, oktatásában és a fogyasztók érdekeinek védelmében, ideértve a vitarendezést is, és e 

szervezeteket, ezen rendelet alkalmazásának erősítése érdekében ösztönözni kell a hatáskörrel rendelkező 

hatóságokkal való együttműködésre. Az új fogyasztóvédelmi együttműködési (CPC) rendelet alkalmazása 

nagyarányú változást jelent abban, ahogyan a tagállamok jogalkalmazó hatóságai egymás között és a 

Bizottsággal együttműködnek. A következő évek legnagyobb kihívása annak biztosítása lesz, hogy a már 

meghozott jelentős törvényi, intézményi és igazgatási intézkedések hatékonyan megvalósuljanak, és a 

gyakorlatban hatékony együttműködéshez vezessenek, a fogyasztók és a tisztességes vállalkozások javára 

(Közösségi fogyasztóügyi politikai stratégia 2007-2013). 

345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók 

védelmével összefüggő követelményeiről rendelkezik. 

370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli 

kereskedés folytatásának egyes feltételeiről rendelkezik, melynek hatálya azokra az áru értékesítésére vagy 

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésekre terjed ki, amelyek megkötésére eladó és fogyasztó között az 

eladó kezdeményezésére, az eladó üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában kerül sor, így különösen 

a) a fogyasztó lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén, feltéve, hogy az eladó a fogyasztót nem a 

fogyasztó kifejezett kívánságára kereste fel, vagy 

b) az eladó vagy harmadik személy által szervezett utazás, rendezvény alkalmával. 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény a mikro-, kis- és középvállalkozások fennmaradását és 

fejlődését előtérbe helyezve a tevékenységek folytatásának alapelveit és feltételeit szabályozza, különös 

tekintettel a gazdasági környezet, a kereskedők és a vásárlók érdekeire. Fontosnak tartja a vállalkozási 

szabadság elvének fenntartását, ezért a beavatkozások körét minimálisra szűkítve elismeri a szakmai 

önszabályozás, valamint olyan - a kereskedők csoportjai által létrehozott, magukra nézve kötelezően elismert - 

magatartási kódex jelentőségét, amely meghatározza a kereskedők magatartását olyan fontos területeken, mint a 

tisztességes kereskedelmi gyakorlat, a fogyasztókkal szemben folytatott magatartás, vagy a beszerzési ár alatt 

történő értékesítés gyakorlatának korlátozása. Taglalja a jegyző, mint kereskedelmi hatóság 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatait és hatáskörét. A kereskedelmi hatóság adja ki az üzletek működési 

engedélyét, és ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a kereskedelmi tevékenység folytatására előírt 

feltételeket. Jogszabálysértés esetén jogosult akár az üzlet azonnali bezártatására is. Emellett − mint általános 

hatáskörrel rendelkező szabálysértési hatóság − bírságolhat fogyasztóvédelmi szabálysértések elkövetése esetén 

is. 

A hazai fogyasztóvédelem teljes megújulását eredményező, III. középtávú fogyasztóvédelmi politika 

megvalósítására irányuló, 2007-2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges 

kormányzati intézkedésekről szóló 1033/2007. (V.23.) Kormányhatározat tartalmazza a változások legfontosabb 

sarokköveit. A hivatkozott kormányhatározat előírta a kettős irányítás megszüntetését és a területi 

felügyelőségeknek a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetébe való (vissza) integrálását. (Fekete, 2011) 

A Kormány a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) rendeletével hozta létre a 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot (NHF) a korábbi Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget (FVF) utódjaként. 

Ellenőrzi a kereskedelemről szóló törvény rendelkezéseinek betartását - a termék méretének, súlyának 
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használhatóságának ellenőrzése, vásárlók könyvére vonatkozó szabályok betartatása, az üzlet nyitvatartási 

idejéről szóló tájékoztatás elhelyezésének ellenőrzése. A 8/2010 (XII. 10.) NGM utasítása és annak melléklete 

tartalmazza a NHF szervezeti és felépítésére vonatkozó előírásokat és a működési szabályzatát. 

Megalkotásra és elfogadásra került a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 

szóló 2008. évi XLVII. Törvény, valamint pontosították a reklámtevékenység szabályait a 2008. évi XLVIII. 

törvénnyel. 

A vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. Rendelet hatálya a Magyar 

Köztársaság területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, 

valamint a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. 

Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az 

adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység. 

Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2009/48/EK irányelve a játékok biztonsági előírásairól 

rendelkezik. A játékok piacán végbement technológiai fejlődés új kérdéseket vetett fel a játékok biztonságával 

kapcsolatban, és megnövekedett fogyasztói aggodalomra adott okot. Annak érdekében, hogy figyelembe 

lehessen venni ezeket a fejleményeket, és tisztázni lehessen azt a keretet, amelyen belül a játékok 

forgalmazhatók, a 88/378/EGK irányelv bizonyos részeit felül kell vizsgálni, tovább kell fejleszteni, és az 

egyértelműség érdekében ezen irányelvvel kell felváltani. 

Az Unió 2008-ban új irányelv kidolgozását kezdte meg. A Fogyasztói Jogok Irányelve, a fogyasztók számára 

megkönnyítené az internetes vásárlást. EU szerte harmonizálná az árképzési információkra és a szállítási 

követelményekre vonatkozó szabályokat. Xavier R. Durieu, az európai kiskereskedőket képviselő 

Eurocommerce főtitkára kiemelte, hogy az irányelv a vásárlók és az eladók számára is nagyobb jogbiztonságot 

jelentene. „A régi ’minimum követelmény’ megközelítésből fakadó jogi eltéréseket meg lehetne szüntetni. Az 

átláthatóbb és kiszámíthatóbb jogszabályozásból a fogyasztók és a vállalatok is profitálnak.‖ 

(http://www.euractiv.hu/belugyek/hirek/eu-uj-fogyasztovedelmi-iranyelv) Az internet elterjedése a 

vállalkozások kereskedelmi gyakorlatát és a fogyasztók vásárlási szokásait is jelentősen megváltoztatta. Az 

elmúlt években egyre népszerűbbé váltak a virtuális üzletek (webáruházak) a fogyasztók körében, és egyre 

többször tájékozódunk vásárlás előtt a világhálón fellelhető ajánlatok között. Egyre inkább előtérbe kerül az 

interneten történő vásárlás is (5. ábra). 

(http://www.szabadfold.hu/csalad/vasarlas_a_nappalibol_es_az_irodabol). 

További fogyasztóvédelmet érintő Európai Uniós rendeletek és irányelvek: (Forrás: 

http://www.nfh.hu/hasznos/jogi_kalauz/jogszabalyok/eu_jogszabaly/ek_rendeletek) 

• 1160/2010/EU Bizottsági rendelet a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő 

behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (L326) 

• 1103/2010/EU Bizottsági rendelet a hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok, valamint 

a gépjárműelemek és -akkumulátorok töltéskapacitását jelző címkézés szabályainak a 2006/66/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról. (L313) 

• 1059/2010/EU Bizottsági rendelet, a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási 

mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről 

• 1060/2010/EU Bizottsági rendelet, a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási 

hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről 

• 1061/2010/EU Bizottsági rendelet, a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási 

mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről 

• 1062/2010/EU Bizottsági rendelete, a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 

televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről 

• 1016/2010/EU Bizottsági rendelet a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási 

mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról. 

(L293). 
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• 1015/2010/EU Bizottsági rendelet, a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási 

mosógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról. (L293) 

• 53/2010/EU Bizottsági rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 

korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról. (L133) 

• 1025/2009/EK rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére, 

illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (hatályos: 

2009.11.18-tól) 

• 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról (hatályos: 2009.10.06, alkalmazni kell: 

2010.01.01) 

• 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről (alkalmazni kell: 2013. július 11-től) 

• 1222/2009/EK rendelet a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében 

történő címkézéséről (piacfelügyeleti hatóságként, címkézés 4-6.§ + mellékletek, hatályos: 2012.november 1-

től) 

• 244/2009/EK rendelet ( 2009. március 18. ) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem 

irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő 

végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg, 

• 41/2009/EK rendelet a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről 

(hatályos: 2009.02.09-től, alkalmazandó: 2012.jan.1-től, 1-4. cikk) 

• 1008/2008 EK rendelet a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (23. cikk, hatályos: 

2008.11.01-től, L293/3) ld. még 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet 27.§ (3) bek 

• 764/2008/EK rendelet Az Európai Parlament és a Tanács ( 2008. július 9. ) az egyes nemzeti műszaki 

szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására 

vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 

218 , 13/08/2008 o. 0021 – 0029) 

• 765/2008/EK rendelet az Európai Parlament és a Tanács (2008. július 9. ) mely a termékek forgalmazása 

tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szól (Hivatalos Lap L 218 , 13/08/2008 o. 0030 – 0047), 

• 353/2008/EK rendelete az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében előírt, az 

egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok 

megállapításáról (2008L109) 

• 345/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági 

termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendeletben a harmadik 

országokból származó behozatalra előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 

megállapításáról (2008L108) 

• 110/2008/EK rendelete a szeszesitalok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és 

földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (2008L39) 

• 109/2008/EK rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 

állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet módosításáról (2008L39) 

• 108/2008/EK rendelete EP és T. rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok 

élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK rendelet módosításáról (2008L39) 

• 107/2008/EK rendelete EP és T. rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre 

vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendeletnek a bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök 

tekintetében történő módosításáról (2008L39) 

• 106/2008/EK EP és T. rendelet az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési 

programról (2008L39) 
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• 123/2008/EK Bizottsági rendelet a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre (ökológiai) utaló jelölés 

2092/91/EGK tan. rend. mód. (2008 L38) 

• 1371/2007 EK rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről 

• 1216/2007/EK bizottsági rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági 

termékekről … (ld: 15/2008. (II.15.) FVM rendelet) 

• 509/2006/EK tanácsi rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és 

élelmiszerekről (ld:15/2008. (II.15.) FVM 8.§ (1) bekezdését) 

• 510/2006/EK Tanácsi Rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredet 

megjelöléseinek oltalmáról (ld: 124/2007 . (V.31.) Korm.rend 9.§ (1) bekezdése) 

• 842/2006/EK rendelet:az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról (ld. 107/2007. (V.9) Korm. rend. 2.§ 

(1) bek. g) pontja, és a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése – közvetlen kijelölő) 

• 1924/2006/EK rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 

állításokról 

• 261/2004/EK rendelet: a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az 

utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (ld. még 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet 27.§ (3) bek.) 

• 2006/2004/EK rendelet: a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 

együttműködésről (ld. 2000/31/EK rendelet 5,6, 10-11. cikke kapcsán a 2001. évi CVIII. tv. 16./F. (1) bek. a) 

és c) pontját) 

• 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

szóló (REACH). 

• 648/2004/EK rendelet : A mosó- és tisztítószerekről (ld: 270/2005. (XII.15.) Korm. rendelet 2.§ (2) bek.) 

• 882/2004/EK rendelet: A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére 

vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott 

hatósági ellenőrzésekről 

• 608/2004/EK rendelet: a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy fitosztanol-

észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézéséről 

• 1830/2003/EK rendelet: a géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követhetőségéről és 

címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek 

nyomon követhetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról 

• 178/2002/EK rendelet: Az európai élelmiszerjog általános elveinek és követelményeinek megállapításáról, az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és élelmiszerbiztonsági ügyekben alkalmazandó 

eljárások megállapításáról 

• 339/93/EGK Rendelet: A harmadik országokból behozott termékek termékbiztonsági szabályoknak való 

megfelelősége ellenőrzéséről 

6. 2.1. A fogyasztóvédelem szervezeti felépítése 
Magyarországon 

A magyarországi fogyasztóvédelem állami szerveken és társadalmi - civil érdekképviseleti szerveződéseken 

keresztül érvényesül. 

6.1. 2.1.1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH), mint 
Központi szerv 
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A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot (6. ábra), mint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a regionális 

közigazgatási hivatalok szakigazgatási szerveiként működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek (beleértve azok 

területi osztályait is) jogutódját a Kormány a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) 

rendeletével hozta létre. Az NFH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező központi hivatal, jogi személy, amely 

a Kormány által – a fogyasztóvédelemért felelős kijelölt miniszter irányítása alatt áll. Az NFH központi 

szervből, területi szervekből, valamint azok kirendeltségeiből áll. Az NFH szervezeti és működési szabályzatát a 

nemzetgazdasági miniszter 8/2010 (XII. 10.) NGM utasításának melléklete tartalmazza. 

Az NFH önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely saját előirányzatai, bevételei és a miniszter 

által hozzárendelt előirányzatok felett teljes jogosultsággal rendelkezik. Az NFH élén a főigazgató áll, aki 

egyszemélyi felelős vezetőként önállóan gyakorolja a hatóság tevékenységével összefüggő feladat- és 

hatásköröket. Az NFH központi szervének szervezeti egységei önálló feladatkörrel és a feladatok végzéséhez 

szükséges önálló hatáskörrel rendelkező egymás mellé rendelt szervezeti egységek, amelyek tevékenységüket 

egymással szoros együttműködésben végzik. 

Szakmai irányítás tekintetében az NFH központi szervének szakmai főosztályai, osztályai szoros kapcsolatot 

tartanak fenn, folyamatos információcserét folytatnak a regionális felügyelőségek szakmai osztályaival és a 

kirendeltségekkel. 

Az NFH többek között ellenőrzi a fogyasztókat érintő jogszabályi és hatósági előírások megtartását, 

közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában. Együttműködik a fogyasztóvédelmi tevékenységet 

ellátó más állami szervekkel. Ellátja a piacfelügyeleti tevékenységeket, ellenőrzi az áruk és szolgáltatások 

biztonságosságát, vizsgálatokat végez, intézkedéseket tesz és működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs 

Rendszert. Részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai 

hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban. Működteti a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszert 

(RAPEX), melynek célja a tagállamok közötti gyors információcsere súlyos veszély esetén. Összekötő 

hivatalként végzi a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködéséről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet végrehajtásának a Magyar Köztársaságban történő összehangolását. A fogyasztók vagyoni 

érdekének védelme céljából irányítja, koordinálja és ellenőrzi az áruk forgalmazására és a szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását, vizsgálatot folytathat a fogyasztókat érintő 

ügyekben. Ellátja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvényből adódó feladatokat. Ellenőrzi az áruk és szolgáltatások minőségére, a megfelelőség 

igazolására vonatkozó előírások megtartását, követelményeinek teljesítését, eljár a fogyasztók kifogásaival és 

panaszaival kapcsolatos szabálytalan ügyintézés tekintetében. Ellenőrzi a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó 

jogszabályi előírások teljesítését. Szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi 

szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztók oktatásához. Ellenőrzi a gazdasági reklámtevékenységre és az 

elektronikus kereskedelemre vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések megtartását. Vizsgáló 

laboratóriumaiban — hatósági, köztestületi felkérésre és megbízás alapján — vizsgálatot végez, illetve szakértői 

véleményt készít. A tisztességtelen általános szerződési feltételek kapcsán, valamint az ellen, akinek 

jogszabályba ütköző tevékenysége a fogyasztók széles körét érinti vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz, 

közérdekű keresetet indít. 

6.2. 2.1.2. Területi Felügyelőségek 

Az NFH területi szervei az igazgatók által vezetett regionális felügyelőségek (továbbiakban felügyelőségek). A 

felügyelőségek szervezeti egységei – a regionális felügyelőségek székhelyen kívüli a megyeszékhelyeken 

működő kirendeltségek. Az NFH területi szerveit az igazgató képviseli. Valamennyi regionális felügyelőség 

működtet egy Hatósági Tanácsadó irodát. 

Regionális Felügyelőségek és az illetékességi területek: 

• Nyugat-dunántúli: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye 

• Közép-dunántúli: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye 

• Dél-dunántúli: Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye 

• Észak-magyarországi: Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye 
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• Közép-magyarországi: Budapest, Pest megye 

• Észak-alföldi: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

• Dél-alföldi: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye 

A Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli, Dél-dunántúli, Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi 

Regionális Felügyelőség szervezete 4 szervezeti egységből áll: 

• két kirendeltségből, 

• egy régióközpontból, 

• valamint egy Hatósági és Jogi Osztályból. 

A Közép-magyarországi Regionális Felügyelőség 5 szervezeti egységből áll: 

• Igazgatói Titkárság, 

• Hatósági és Jogi Osztály, 

• Fogyasztóvédelmi Osztály, 

• Piacfelügyeleti Osztály, 

• Fogyasztó-kapcsolati Osztály. 

6.3. 2.1.3. Fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó egyéb szervek 

Az általános fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságon kívül számos 

különös hatáskörű, fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó szervet találunk a közigazgatás szervezetrendszerében. 

• A pénzügyi szolgáltatási tevékenység felügyeletéért felelős Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete – 

PSZÁF (államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §). 

• A gazdasági verseny szabadsága és tisztasága felett őrködő Gazdasági Versenyhivatal. 

• A népegészségüggyel kapcsolatos állami feladatokat ellátó Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

– ÁNTSZ. 

• A média, az elektronikus hírközlés, a postai és az informatikai szolgáltatások piacának törvényes és 

zavartalan működésének biztosításáért felelős Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Az elektronikus 

hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, illetve a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 

módosítása értelmében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a hatóság részét képező Médiatanács 

megalakulását követően) egységesen látja el a jogelőd Nemzeti Hírközlési Hatóság továbbá a Médiatanács 

jogelődjének, az Országos Rádió és Televízió Testület feladat- és hatásköreit. 

• A munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági feladatok ellátásával foglalkozó Országos Munkavédelmi és 

Munkaügyi Főfelügyelőség. 

• A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal. 

• Az élelmiszerbiztonság területén a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal. 

• Az energiát (földgáz, távhő, elektromos áram) szolgáltató társaságok felügyelete mellett szabályozási és 

fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó Magyar Energiahivatal. 

6.4. 2.1.4. Fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó civil szervek 

A Fogyasztók Országos Tanácsa 1982-ben jött létre, majd az 1991. évi átszervezéssel meg alakult jelenlegi 

formájában az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE). Az elmúlt évek során az OFE számára a 

legnagyobb kihívást az jelentette, hogy az önkéntesség erős alapjaira támaszkodva hogyan tudja legjobban 
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fejleszteni szakmai tevékenységét, és mennyire képes befolyást gyakorolni az ország fogyasztóvédelmi 

politikájára. Az OFE olyan kiemelkedően közhasznú non-profit szervezet, amely helyi fogyasztóvédelmi 

csoportok szövetségeként, és ugyanakkor országos érdekvédelmi csoportosulásként is működik. Az OFE 

tagsága magában foglalja Magyarország minden megyéjének regionális fogyasztóvédelmi csoportjait, valamint 

több város helyi fogyasztóvédelmi szervezeteit. Az OFE erejét főként az egyéni és szervezeti tagok 

önkéntessége adja – a különféle területek (jogi tanácsadás, élelmiszerbiztonság, pénzügyek, média és PR) 

szakértőin kívül jelenleg mintegy 2000 önkéntes kapcsolódik be munkánkba, idejüket és szakértelmüket a 

fogyasztóvédelemnek és az OFE-nek (7. ábra) szentelve. (http://www.ofe.hu) 

 

 

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete - FOME (8. ábra) az egyesülési jogról szóló törvény alapján létrejött 

országos társadalmi szervezet, működése a Magyar Köztársaság területére terjed ki. A FOME tevékenységi 

körében gondoskodik a fogyasztói érdekek feltárásáról, képviseletéről és védelméről. Az Egyesület szervezi és 

támogatja a fogyasztói jogi képviseletet, közvetlen jogi képviseletet viszont nem lát el. Az Egyesület a 6/1989. 

(VI.8.) IM rendelet tájékoztatójában megjelölt tevékenységek közül a következőket folytatja: oktatási 

tevékenység, kutatási tevékenység, jogvédő tevékenység, nemzetközi tevékenység. 

 

Magyarországi Biztosítottak és Fogyasztók Egyesületét - MOBFE (9. ábra) a biztosítási problémák egyszerűbb 

megoldásáért, azok megelőzéséért 1999 végén tucatnyi magánszemély hozta létre. Célja a különböző biztosítási 

panaszok kivizsgálása, megoldásának segítése, lehetőleg peren kívül. 

 

A 2001. évben bejegyzett Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) (10. ábra) független 

társadalmi szervezet, amely alapszabályában a fogyasztóvédelmi szervek érdekképviseletét jelölte meg és 

tevékenységét azóta is ennek megfelelően végzi. Többek között közreműködik a hazai fogyasztóvédelmi 

politika kialakításában, elősegíti a fogyasztók érdekeit figyelembe vevő jogszabályalkotást, konferenciát, 

bemutatót szervez, kiadványt jelentet meg, fogyasztóvédelmi oktatást, -képzést, pedagógus-továbbképzést 

szervez, jogi segítségnyújtást végez, stb.. A Szövetség feladatai közé tartozik továbbá a hazai civil 

fogyasztóvédelmi kultúra fejlesztése, az egységes fellépés megvalósítása. A Szövetség tagjai az általános célok 

mellett a fogyasztók egy-egy olyan speciális területen való védelmét szolgálják, mint például a biztosítás, az 

energiaszolgáltatás vagy a társasházak működtetésével kapcsolatos viták megoldása. 

 

A Tudatos Vásárlók Egyesülete non-profit, közhasznú szervezet (11. ábra). Célja a fogyasztók hosszú távú 

érdekeinek képviselete, a fogyasztók tájékoztatása. Célja továbbá, hogy Magyarországon népszerűsítse és 

támogassa a környezettudatos vásárlói magatartást, az etikus (környezetileg és társadalmilag felelős) vásárlást és 

vállalati tevékenységet, a fenntartható fogyasztási és termelési mintákat, az ökoszociális piaci érzékenységet, 

illetve a vásárlók jogainak és kötelességeinek ismeretét. Az egyesület működteti a TudatosVásárló.hu internetes 

magazint, illetve a Cégmérce című adatbázist, amely támogatást nyújt a fogyasztóknak abban, hogy a felelősen 

működő vállalkozásokat támogassák elköltött forintjaikkal, illetve, hogy megtudják, mely vállalatok 

érdemtelenek a támogatásra. 

Magyar Energiafogyasztók Szövetsége (MESZ), mely a magyar energiafogyasztók érdekképviseleti, 

érdekvédelmi és érdekérvényesítési szervezete. Közreműködik a kis- és nagyfogyasztókat érintő 

energiagazdálkodási kérdések szabályozásában, valamint jogi tanácsadást biztosít. 

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ), melynek célja érvényesíteni a fogyasztók jogait; fellépni a 

fogyasztókat érintő jogsértésekben; védeni a fogyasztók érdekeit; tudatosítani a fogyasztók jogait; támogatni az 

állam és más testületek fogyasztóvédelmi intézkedéseit; kiterjeszteni a fogyasztók jogait, valamint lépéseket 

tenni a fogyasztóvédelem hatékonyságának javítása érdekében. 
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Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (12. ábra). A tudatos fogyasztói magatartás 

kialakítása, a helyi és hazai fogyasztói érdekek megismerése, ismertetése és védelme; a hazai fogyasztói 

szokások alakítása és fejlesztése; a fogyasztói magatartás vizsgálata, bemutatása, kutatása; fogyasztóvédelmi 

szolgáltatások nyújtása, a fogyasztók tájékoztatásának, érdekérvényesítésének élősegítése, hozzájárulás a 

fogyasztóvédelem hatékony működéséhez; a fogyasztók jogvitáinak támogatása közműszolgáltatókkal, 

távközlési vállalkozásokkal, pénzintézetekkel, pénzügyi szolgáltatókkal, biztosítókkal, alkuszokkal, parkolási 

társaságokkal, utazási irodákkal, ingatlanközvetítőkkel és minden más gazdasági társasággal. 

7. 2.2. Fogyasztóvédelmi alapfogalmak 

Fogyasztói alapjogok 

Az ENSZ Fogyasztói Érdekvédelmi Alapokmánya (Consumer Protection Charter) szerint a fogyasztói alapjogok 

a következőek: 

1. Jog az alapvető szükségletekhez (olyan fogyasztási cikkekhez és szolgáltatásokhoz, amelyek a túlélést 

biztosítják) 

2. Jog a biztonsághoz (az életre és egészségre veszélyes árucikkek és szolgáltatások elleni védelem joga) 

3. Jog a tájékoztatáshoz (a tisztességtelen és félrevezető hirdetés és címkézés elleni védelemhez, valamint a 

tények ismertetéséhez és a feltétlen tájékoztatáshoz való jog) 

4. Jog a választáshoz (versenyképes fogyasztási cikkekhez és szolgáltatásokhoz való jog, a megfelelő minőség 

biztosításával) 

5. Jog a képviselethez (a fogyasztói érdekek érvényesítéséhez való jog a kormányzati politika tervezésében és 

végrehajtásában) 

6. Jog a kártérítéshez (a rossz minőségű fogyasztási cikkek és a nem megfelelő szolgáltatások 

ellentételezéséhez való jog) 

7. Jog a fogyasztók oktatásához (a megfelelő tudás és gyakorlat megszerzéséhez való jog a tájékozott 

fogyasztóvá váláshoz) 

8. Jog az egészséges környezethez (a félelem- és veszélymentes környezethez való jog, amely a méltóságot és a 

jólétet biztosítja) 

A jótállási kötelezettség, és a szavatosság 

A Ptk 305. § (1) bekezdése így rendelkezik: 

„Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, 

ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben 

meghatározott tulajdonságoknak. A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik.‖ 

A teljesítés akkor hibás, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban előírt és a 

szerződésben (és az annak részét képező használati útmutatóban, vásárlói tájékoztatóban) meghatározott 

követelményeknek.„Szolgáltatás‖ alatt termékértékesítés esetében magát a dologszolgáltatást (az áru átadását) 

kell érteni. Az eladó hibás teljesítése szerződésszegésnek minősül. Fogyasztói szerződésben semmis az a 

kikötés, amely a Ptk. 305. §-ainak rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el (www.nfh.hu). 

A Ptk. 305. § (2) bekezdése alapján hibás teljesítésnek minősül továbbá egy dolog szakszerűtlen összeszerelése, 

ha a szerelés szerződéses kötelezettség (vagyis erről megállapodtak a felek), és azt a kötelezett vagy olyan 

személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős (eladó, vagy megbízottja). A kötelezett felel még 

akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult (a fogyasztó) végezte el, 

és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Fogyasztói szerződésben 

semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. 
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Szavatosság 

A hibás teljesítés fogalmához szorosan kapcsolódik a szavatosság fogalma. A polgári jogban „kétféle‖ 

szavatosság létezik: egyrészt a kellékszavatosság, másrészt a jogszavatosság (amit a Ptk. per-, teher- és 

igénymentesség formájában nevesít). 

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a 

termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben 

már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az adásvételi 

szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél (az Fgytv. 2. §-ának d) pontja szerinti „forgalmazó‖ – az a 

vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza) ezen felelősségét csakis a termék 

olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak 

akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). 

Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában 

(pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás 

teljesítésért a vevővel szemben. Ugyanez áll a lentebb kifejtett jótállás estén is. (A rosszhiszeműség a vevő 

esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.) 

A jótállás 

Fentiekhez képest a jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia‖ - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél 

(eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén 

a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék 

fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. A jótállásnak két fajtája 

van: a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás. 

Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, 

hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerül sor. 

Szavatossági jogok 

Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik‖ is a vevő hibás teljesítés esetén, őt a Ptk. 306. § (1) bekezdése 

rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg: 

1. a kijavítás 

2. a kicserélés 

3. az árleszállítás 

4. a vételár-visszatérítési igény(ún. elállás). 

Tehát kiemelten fontos, hogy kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a kötelező jótállás hatálya alá tartozó 

termék esetén felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanez a négyféle jogosultság illeti meg a fogyasztót. 

„Ptk. 306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult 

a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági 

igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva 

aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt 

értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; 

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem 

vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - 

megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.‖ 

A fogyasztó és a fogyasztói szerződés fogalma 

A Fgytv. 2. §-ának a) pontja szerint fogyasztó az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül 

eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval 

kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 
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A Ptk. 685. §-ának d) pont alapján fogyasztónak a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból 

szerződést kötő személy minősül. 

Fentieken túl a Ptk. 685.§-ának e) pontja definiálja a fogyasztói szerződés fogalmát, amelynek azt a szerződést 

minősíti, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai 

tevékenysége körében köti. 

Tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet és a GKM rendelet tárgyi hatálya egyaránt a Ptk. szerinti fogyasztói 

szerződésekre terjed ki, így az ezen jogszabályokban foglalt, az eladókat és vállalkozásokat terhelő 

kötelezettségekre a Ptk. szerinti fogyasztói fogalomba tartozó jogalanyok is hivatkozhatnak. 

Röviden összefoglalva: a jótállás körében - a jótállás mindkét fajtájának teljes időtartama alatt - a jótállásra 

kötelezett (az eladó) csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (tehát 

például a vevő általi nem rendeltetésszerű használat miatt) keletkezett. Ezzel szemben a szavatosság körében fő 

szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát‖, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a 

termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. A vásárlónak ismernie kell a különbséget 

a két fogalom között, mivel ezzel sok problémát kerülhet el a következőkben. A jótállási kötelezettség előírásai 

alapján a gyártó és a forgalmazó garantálja, hogy a megvásárolt termék minimálisan egy éven keresztül 

kifogástalanul fog működni. Azon áruk és szolgáltatások köre, amelyekre a jótállási kötelezettség vonatkozik, 

jogszabályban van meghatározva. Egyes esetekben a termék árától függetlenül alapvetően érvényben áll (pl. a 

teljesség igénye nélkül: hűtő-, a mosógép, a tűzhely, a varrógép, a porszívó, a gépkocsi, a telefonok). Más 

termékek esetében, (pl. tévé, rádió vagy óra), a jótállási kötelezettség csak bruttó 10 000 Ft vételár felett 

kötelező. A jótállási kötelezettség a termék rendeltetésszerű használatához kötődik, de nagyon fontos, hogy nem 

a vásárló feladata annak bebizonyítása, hogy nem hibázott, azaz megfelelően használta az adott terméket. Ez 

minden esetben a gyártó illetve forgalmazó dolga. Amennyiben viszont a gyártó illetve forgalmazó bebizonyítja, 

hogy a vásárló nem rendeltetésszerűen használta a terméket, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett, illetve 

az valamilyen külső behatás következtében romlott el. A meghibásodás idejének megállapítása döntő 

fontosságú, ugyanis jótállás esetében ezt veszik figyelembe, nem pedig a hiba felismerésének, tudatba 

kerülésének idejét. A szavatosság esetében a forgalmazó, az eladó felelősséget vállal azért, hogy a termékben 

nincs olyan rejtett hiba, amely csak későbbiekben, azaz a vásárlás megtörténte után fog kiderülni, vagy 

egyszerűbben fogalmazva a termék hibátlan. Ebben az esetben nem a forgalmazónak, hanem a vásárlónak kell 

hitelt érdemlően bizonyítania, hogy ő vétlen a meghibásodásban, a rejtett hiba már benne volt a termékben, de a 

vásárláskor, az áru átadásakor, a szerződés érvénybe lépésekor ez még nem volt észrevehető állapotban. A 

rejtett hiba későbbi jelentkezése esetében a szavatosság minden esetben még érvényben van. Ez vonatkozik arra 

az esetre is amikor a jótállási idő már letelt. 

Az elállás joga 

Elállási jog két esetben illeti meg a vásárlót, üzleten belül, a szerződő felek jelenlétében kötött szerződések 

esetében: 

• ha a forgalmazó/ gyártó a hibás termék kijavítását és kicserélését nem vállalta, 

• vagy e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül 

nem tud eleget tenni. 

• Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, de megfelelő árleszállítást ekkor is igényelhet a fogyasztó. 

Az elállás joga abban az esetben is alkalmazható, amikor a vásárlási szerződések, megállapodások az üzleten 

kívül köttettek, valamint ha az üzleti szerződések távollévő felek a között köttettek. Ebben az esetben a 

fogyasztónak joga van ahhoz, hogy nyolc munkanapon belül indokolás – és kártérítési kötelezettség – nélkül 

elálljon a szerződéstől. A két eset között vannak lényegi különbségek: 

• Üzleten kívül kereskedés esetében a fogyasztó az elállási jogát a szerződéskötés napjától, vagy ha ez az áru 

átvétele után történik, akkor az áru kézhezvételének napjától gyakorolhatja 

• Távollévők között kötött szerződéseknél a fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, 

amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtásakor, pedig amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az 

értékesítő a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (Ha az értékesítő nem tesz eleget a tájékoztatási 

kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében 

pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.). A fogyasztót tehát 

külön jogszabályok alapján a szerződéstől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélküli elállási jog 
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illeti meg az ún. távollevők között kötött szerződések esetén (pl. katalógusból történő vásárlás, telefonon, 

vagy akár interneten keresztül kötött szerződések) amikor is nem volt módja közvetlenül meggyőződni a 

termék tulajdonságairól. Elállási jog illeti meg azt a megrendelőt is, aki üdülési jogot vásárol, ez a 

szerződéstől számított 15 napon belül gyakorolható. Az ilyen jellegű szerződéseknek a megkötését gyakran 

gátlástalan, agresszív értékesítési módszerekkel, azonnali döntéskényszerrel, a vásárló kiszolgáltatottságának 

felhasználásával, tudatos félrevezetéssel és az érzelmi túlfűtöttségre való apellálással, hiányos tájékoztatással 

érik el. Ez természetesen ellenkezik az üzleti etika alapelveivel, de tudjuk, ami erkölcstelen, nem feltétlenül 

törvénytelen. 

Vásárlók könyve 

 

Vásárlók könyvének (13. ábra) (minden, a fogyasztókkal és vásárlókkal közvetlen kapcsolatban álló 

kereskedelmi, vendéglátó, fogyasztási cikkeket javító és kölcsönző és szolgáltató tevékenységet végző helyen 

lennie kell (pl. üzletben, piaci elárusító helyen, autószalonban, fodrásznál, étteremben, büfében, motelben, 

benzinkúton). Amennyiben problémáink merülnek fel a kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységgel 

kapcsolatban, és különösen sérelmesnek tartjuk esetünket, és a kereskedő nem orvosolja a panaszt, akkor 

ajánlatos a vásárlók könyvébe a megfelelő bejegyzést beírni, mert a szóbeli panaszt utóbb nehezebb bizonyítani. 

A kitöltés után az indigós füzetből a második lapot eltehetjük. 

A szabályos Vásárlók könyvének ismérvei: 

1. Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni. 

2. a helyi jegyző által lepecsételt, 

3. folyamatosan számozott oldalú 

4. indigós füzet 

A vásárlók lehetőségei: 

A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik 

1. az üzlet működésével kapcsolatos panaszaikat 

2. az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat 

3. javaslataikat 

A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. 

A vásárló által tett bejegyzést érdemben meg kell vizsgálni, és az intézkedésről a vásárlót 30 napon belül 

tájékoztatni kell. 

A jegyző, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a felügyelőségek két évre visszamenőleg vizsgálhatják a 

vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket. 

Használati és kezelési útmutató 

Bizonyos jogszabályban meghatározott termékek csak használati és kezelési útmutatóval forgalmazhatóak. A 

szabálynak megfelelő használati és kezelési útmutatóban a fogyasztót magyar nyelven, közérthetően és 

egyértelműen tájékoztatni kell a termék rendeltetésszerű használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és 

kezelésének módjáról. Amennyiben a termék külföldi eredetű, így az eredeti használati és kezelési útmutató 

idegen nyelvű, akkor a termékhez csatolt magyar nyelvű használati és kezelési útmutatónak – a termék 

rendeltetésszerű használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének vonatkozásában – 

tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és kezelési 

útmutató tartalmaz. 

Korrekt mérés 
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A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét, 

súlyát (14. ábra), illetve használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben. A vásárló részére tömeg, térfogat vagy 

egyéb mérték szerint forgalmazott terméket – a nettó tömeget, térfogatot vagy egyéb mértéket feltüntető eredeti 

csomagolásban forgalmazott termék kivételével – csak hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés 

után szabad kiszolgálni. 

Békéltető testületek 

A békéltető testületek feladata: A fogyasztóvédelemről szóló törvény a fogyasztói jogviták gyors, egyszerű és 

olcsó rendezésének elősegítése érdekében hozta létre a békéltető testületek intézményét. Hatósági jogkörük 

nincs, határozataik ajánlás jellegűek, de élhetnek a nyilvánosság lehetőségei által nyújtott szabályozási 

mechanizmusokkal. 

A békéltető testületi tanács: A szervezet a kereskedelmi és iparkamarák mellett működik, és fogyasztói panasz 

esetén háromtagú tanácsban jár el, melynek egyik tagja a fogyasztóvédelmi szervezetek, másik tagja a 

gazdálkodó – kamarák – szervezetek által delegált képviselő, akik közösen választják meg az eljáró tanács 

elnökét. A békéltető testületek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügyek (általános, 

összefoglaló kifejezéssel: fogyasztói jogviták) bírósági eljáráson kívüli rendezése. 

Ezek a következő fogyasztóvédelmi problémákkal kapcsolatosak: 

• a termék minőségével, 

• biztonságosságával, 

• a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, 

• a szolgáltatás minőségével, 

• a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével 

A békéltető testület általában egy ülésen a rendelkezésre álló dokumentumok és a felek meghallgatása alapján 

dönt. Az eljárás fő célja az egyezség létrehozása a felek között, ami a gyakorlati tapasztalatok alapján –ha 

mindkét fél megjelenik a tárgyaláson- gyakran sikerül is. 

Ennek hiányában a Tanács egy ajánlás jellegű határozatot hozhat, melynek végrehajtása ugyan nem kötelező, de 

a Békéltető Testület közzéteheti azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a nevét, akik a tanács ajánlásának nem 

tesznek eleget. Ma még sajnos kevés azon eseteknek a száma, amikor a gazdálkodó szervezet aláveti magát a 

tanács döntésének. Fontos megjegyezni, hogy ezekben az esetekben a határozat bírósági ítélettel azonos hatályú, 

ugyanúgy, mint az egyezség! Az eljárás a fogyasztó részére díjmentes és egy nyomtatvány kitöltésével 

egyszerűen megindítható, ha a gazdálkodó szervezettel a vita rendezése nem sikerült. 

Élelmiszerek címkézése 

Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet alapján az élelmiszer 

jelölésén az alábbi adatokat kell feltüntetni: 

• az élelmiszer megnevezése 

• az összetevők felsorolása 

• bizonyos összetevők vagy összetevő csoportok mennyisége 

• előrecsomagolt élelmiszer esetén annak nettó mennyisége 

• az élelmiszer minőség-megőrzési időtartamának lejárati dátuma, fogyaszthatóságának időpontja 

• a minőség megőrzéséhez szükséges különleges tárolási vagy felhasználási feltételek 

• az élelmiszer előállítójának vagy forgalmazójának neve vagy cégneve és címe 



 1. FOGYASZTÓVÉDELEM  

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• az eredet vagy a származás helye, amennyiben megjelölésének hiánya a fogyasztót megtévesztheti az adott 

élelmiszer tényleges származása vagy a valódi eredete felől 

• felhasználási útmutató, amennyiben ennek hiányában a fogyasztó nem tudná az élelmiszert megfelelően 

felhasználni 

• az 1,2 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó italok esetén a tényleges alkoholtartalom 

térfogatszázalékban, a Magyar Élelmiszerkönyv előírása szerint 

8. 2.3. Tipikus fogyasztóvédelmi esetek 

Az alábbiakban a legjellemzőbb fogyasztóvédelmi eseteket foglaljuk össze. Ezzel szeretnénk felhívni a 

figyelmet azokra a termékekre és szolgáltatásokra, amelyek vásárlásánál mindenképp érdemes körültekintőnek 

lennünk. 

Lábbeli: a cipővásárlás az örök probléma, a fogyasztóvédelmi esetek nagy klasszikusa. Gyakran van probléma a 

„nem rendeltetésszerű‖-nek titulált használatból, a hónapokig elhúzódó vizsgálatból, és a jótállási időn történő 

vitatkozásból. 

Élelmiszer: mivel leggyakrabban élelmiszert vásárolunk, és az egészségünkre is jelentős hatást gyakorolnak az 

ételek, nem is csoda, hogy a fogyasztóvédelmi panaszok jelentős hányada erről a területről kerül ki. 

Élelmiszerek vásárlásakor mindenképp érdemes ellenőriznünk, hogy az adott termék minősége nem járt-e még 

le, és érdemes olyan terméket választanunk, amelyben a lehető legkevesebb a tartósítószer és adalékanyag (ha 

nem nagyon értünk az „E számokhoz‖, akkor érdemes követnünk azt az irányelvet, amely szerint a legkevesebb 

összetevőt tartalmazó terméket érdemesebb választani). 

Gáz, villany, vízszolgáltatók: szintén gyakori panaszos terület. Ebben az esetben a fogyasztók dolgát 

megnehezíti, hogy gyakran nincs is választási lehetőségük. 

 

 

Internet, internetes vásárlás (25. ábra), telefon: az elmúlt évek egyik slágerterülete (26. ábra). Rengeteg az akció 

és a kedvezmény, ám az óriásplakátok és a reklámok nem terjednek ki minden részletre. Nagyon fontos, hogy 

még a szerződés megkötése előtt elolvassuk annak apró betűs részeit is! 

Gyermekjátékok: nagyon fontos gyermekeink egészsége és testi épsége, épp ezért figyeljünk oda arra, hogy 

milyen játékokat vásárolunk nekik. Három éves kor alatt semmiképp se vegyünk apró műanyag alkatrészeket 

tartalmazó játékot, és jó, ha tudjuk, hogy a kínai műanyag játékfegyverek nagy százalékánál egy játékhoz képest 

túl nagy erővel lőhető ki a lövedék, ami sérülésekhez vezethet. 

A legveszélyesebb fogyasztóvédelmi problémák 

A legveszélyesebb fogyasztóvédelmi esetek mindig azok, amelyeknél az egészségünk, vagy még rosszabb 

esetben az életünk kerül veszélybe. 

Az élelmiszeripar az egyik olyan terület, amelynél a nem megfelelő minőségű termékek kockáztatják az 

egészségünket. Sokan vásárláskor gondolkodás nélkül pakolják tele a kosarukat, anélkül, hogy 

elgondolkodnának, vajon milyen összetevőket is tartalmaznak a megvásárolt élelmiszerek. Sokan 

megnyugtatják magukat azzal, hogy az időről időre kirobbanó hatalmas élelmiszerbotrányoktól eltekintve nem 

érheti nagy baj őket. Pedig ha nem nézzük a dioxinnal fertőzött guar gumit tartalmazó élelmiszereket, az 

ólommal „dúsított‖ pirospaprikát, vagy a szennyezett csecsemőtápszereket, akkor is találunk aggódnivalót. 

 

A mai napig vitatott élelmiszerbiztonság és –minőség (27. ábra) szempontjából, hogy az ételekben található 

sokféle adalékanyag milyen hatással van vajon az emberi szervezetre, és milyen problémákat okozhat az évek 

során az elfogyasztott élelmiszereknek és tisztítószereknek köszönhetően a testünkben felhalmozódott sokféle 

vegyi anyag. 
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Az "E-számok" rendszerét (28. ábra) 1960-ban fejlesztette ki az Európai Közösség, hogy kiküszöbölje a 

fordításból adódó félreértéseket a soknyelvű közösségben, és egyszerűsítse az adalékanyagok jelölését. Az E-

számok csoportosítása. Magyarázat: 100-199 Színezékek; 200-299 Tartósítószerek; 300-399 Antioxidánsok és 

savanyúságot szabályzó anyagok; 400-499 Sűrítőanyagok, stabilizátorok és emulgeálószerek; 500-599 

Savanyúságot szabályzó anyagok és csomósodást gátló anyagok; 600-699 Ízfokozók; 900-999 Egyéb; 1100-

1599 Kiegészítő anyagok. Az unió által engedélyezett adalékanyagok nem veszélyeztetik a fogyasztók 

egészségét, nem megtévesztők, megfelelnek az Unió szerte kötelezően előírt tisztasági követelményeknek, és 

alkalmazásuk technológiailag szükséges. Ennek ellenére az adalékok is kiválhatnak allergiás reakciókat az arra 

érzékeny fogyasztóknál. Az élelmiszerek mellett a nem megfelelő gyermekjátékok (19. ábra) is súlyos 

veszélyforrást jelentenek, a 3 év alatti gyerekek fulladását is okozhatják az apró műanyag alkatrészek. Ezen 

kívül minden karácsonykor lehet hallani a rossz minőségű karácsonyfaégőknek „köszönhető‖ tűzesetekről. 
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2. fejezet - 3. Minőségbiztosítás 

1. 3.1 Bevezetés 

A minőségmenedzsment és fejlődésének fontosabb állomásai eredetileg az iparvállalatok és termelő szervezetek 

munkájához kapcsolódva alakultak ki. Az ipari és a szolgáltatási szektor tapasztalatai azt mutatják, hogy ha 

hatékony minőségügyi rendszert kívánunk kialakítani és működtetni, nem lehet figyelmen kívül hagyni a 

szervezet működésének körülményeit, erőforrásait és a szervezet jellemző folyamatait. Minden szervezetnek 

magának kell megtalálnia és adaptálnia a megfelelő minőségmenedzselési elveket és módszereket, s a helyi 

sajátosságokat figyelembe venni. 

A fogyasztó a kezdetek kezdetén a minőséget, mint tényezőt nem tudta befolyásolni. A kereskedelem 

megjelenése viszont olyan fegyvert adott a vásárló kezébe, amivel arra késztethette a kibocsátókat, hogy 

igényeit jobb minőségben elégítsék ki. A minőség megvalósításának eszköztára véges: ide tartozik az 

információgyűjtés, a hibafelismerés, megelőzés, valamint a hatékonyság és gazdaságosság fokozása. A 

termékek gyártói a lehetséges beavatkozások közül a céljaiknak leginkább megfelelőnek ítélt, ezen belül a 

műszaki kultúrájukhoz illeszkedő, és szervezetükben végrehajtható megoldásokhoz ragaszkodnak. 

A termékek és a szolgáltatások minősége stratégiai eszköz, a versenyképesség alapja, elősegíti, szükségessé 

teszi az új technológiák terjedését, az innovációt. A minőség a vevői követelményeknek megfelelő termékben 

testesül meg. 

A minőségügyi rendszer tanúsítása a vállalatoknál - és elsősorban (az állami vagy a magán) kis- és 

középvállalkozásoknál - a vevői követelményeknek való megfelelés bizonyításához fontos eszköz, önmagában 

azonban nem elegendő a gazdasági túléléshez. Ez utóbbihoz mindenképpen szükségesek a vásárlók, a vevők 

megelégedettségének az elnyerésére irányuló és a versenyképességet növelő, azt javító minőségügyi stratégiák. 

Ilyeneket tartalmaz például az Európai Minőségi Díj követelményrendszere is, célja a vevői megelégedettség 

elnyerése. Ennek feltétele a folytonos fejlődés, amelynek elkötelezettje a vállalat vezetése és összes 

alkalmazottja. 

2. 3.2 A minőség fogalma, értelmezése 

A minőség kérdéskör nem új keletű fogalom. A Kereskedelmünk és iparunk 1902-es évkönyvében az alábbi 

olvasható: „Kertészeti termékeink egyedi íze, zamata, megkülönböztetett kedveltséget biztosítanak nekik, és ha 

kivitelünk jövedelmezősége még nem felel meg a várakozásnak, ezt annak kell tulajdonítani, hogy gyümölcs és 

konyhakerti terményeink szedése, válogatása és csomagolása még nem felel meg a nyugati fogyasztó piaczi 

kívánalmainak. Pedig kielégítő árakat csak úgy érhetünk el, az idegen versenyt úgy győzhetjük le, ha jól 

osztályozott, gondosan csomagolt árunk kifogástalan egyöntetű minőségben és a szállítási határidők pontos 

betartásával érkeznek a nagykereskedelmi gócpontokba és a vásárcsarnokokba és ott torlódással nem nyomják 

az árakat. Az utolsó évek tapasztalatai mutatják azokat a módokat és intézkedéseket, amelyek alkalmasak arra, 

hogy ezen terményeink kivitelét fokozzuk és jövedelmezőbbé tegyük. Ezek közt egyik legelső teendő a jobb 

csomagolási módszerek meghonosítása. A kiviteli üzletnek másik lényeges alapfeltétele a szállítók teljes 

megbízhatósága, melynek a szállított cikkek változatlan minőségben és a szállítási határidők pontos betartásában 

kell kinyilvánulnia.‖ 

A „minőség‖ rendkívül összetett, sokszínű fogalom, ráadásul relatív és szubjektív kategória is egyben. A 

minőség-fogalom összetettségét, sokszínűségét a sokféle minőség értelmezés mutatja. 

1.A minőség = megbízhatóság! 

Minél ritkábban hibásodik meg a termék, annál ritkábban kell javítani, egyes alkatrészeit cserélni. A német 

gépkocsiról köztudott, hogy rendkívül megbízhatóan működnek. A termelés viszonylag nagy szerepet játszik 

ezen a téren, a termelés megengedett tűréshatárai, paraméterei sokat javíthatnak, illetve ronthatnak ezen a 

dimenzión. A termékfejlesztés ugyancsak meghatározó lehet. A termék élete során felmerülő várható javítási, 

karbantartási költségek fontos tényezők a fogyasztói választás során. 

2.A minőség = szabványnak való megfelelés 
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Termékspecifikációnak megfelelő terméket (konformitás), azaz dokumentációnak megfelelő termékminőséget 

jelent. Egy vásárló számára ez azt jelenti, hogy a vásárolt termék nagy valószínűséggel jelzett élettartamán belül 

meghibásodás nélkül fog működni a termékleírásban szereplő paraméterértékeken. Ennek a 

minőségdimenziónak elsősorban a termelés a meghatározója, de a termékfejlesztés és az új anyag beszerzése is 

sokat tehet a konformitás eléréséért. Ma a vásárló számára – mint már említettük – a választás egyik döntő 

szempontját képezi. 

3.A minőség = vevő elégedettség 

A piaci értelmezés szerint a minőség nem más, mint a vevő igényeinek való megfelelés. Ez az értelmezés már 

magában foglalja a „nulla-hiba‖ követelményét és fogalmát is. Hibás termék vagy szolgáltatás nem kerülhet a 

fogyasztóhoz, ugyanis a vevőt, akihez a hibás termék került nem vigasztalja, és nem kárpótolja az a tudat, hogy 

csak az az egy a rossz termék, amit ő vásárolt a többi mind hibátlan. Az a televízió készülék is elégedetlenséget 

vált ki, amelyik kifogástalan minőségű, esztétikus, csak éppen a zsinórja tíz centiméterrel rövidebb. Minél 

értékesebb a termék, annál nagyobb az apró hibák miatti „alkalmatlanság‖ által okozott csalódottság, 

elégedetlenség. Ebben a megfogalmazásban az jut kifejezésre, hogy valamely termék vagy szolgáltatás milyen 

mértékben elégíti ki egy adott vevő igényeit. 

4.Minőség = hasznosság 

A funkcionális értelmezés szerint a rendeltetésnek való minél tökéletesebb megfelelés, azaz a „rendeltetés 

szerinti hasznosság‖ a meghatározó minőségi követelmény. Különösen gépek, berendezések, eszközök esetében 

kerülnek előtérbe. Egy bálázó, vagy szecskázó gép minőségét jól jellemzi, hogy milyen mértékben felel meg 

rendeltetésének, azaz mennyire alkalmas annak a munkafolyamatnak az elvégzésére, amelyre alkalmazni 

kívánjuk. 

A minőségnek természetesen van objektív, és szubjektív oldala is. A mérhető tulajdonságok (kémiai, fizikai, 

mechanikai) képezik a minőség objektív oldalát. A minőség szubjektív oldalát az emberi tényezők okozzák. 

Szubjektív megítélése a minőségnek az a megközelítés miszerint: kinek a fasírozottja a jobb, a nagymama 

fokhagymása, vagy a McDonald’s hamburgerje? Ugyanilyen nem funkcionális emberi tényezőnek minősíthetők 

az esztétikai követelmények, a forma, a szín, a márka, a presztízs stb. 

5.A klasszikus minőség definíciók közül a következők emelhetők ki: 

Feigenbaum 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. 

Dutscke szerint "A minőséget a tényleges és az előírt érték vagy pedig a tényleges és a határérték (felső, illetve 

alsó tűréshatár) összehasonlításával lehet megítélni." 

Juran szerint "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. 

Starr "A minőségről olyan értelemben beszélünk, ahogy a fogyasztók értékelik a minőséget". 

Sziszkov "A termékminőségnek két oldala van. A termelői, amelyet a műszaki utasítások által előirányzott 

tulajdonságok összessége jellemez - és a fogyasztói, amelyet a termék felhasználása folyamatában előálló 

megfelelő eredmények jellemeznek." 

Hoffmann szerint létezik "objektív minőség, mely mérhető (kémiai, fizikai, mechanikai stb.) tulajdonságokat 

vesz figyelembe; szubjektív minőség, amelynél az adott terméket vagy szolgáltatást az igények kielégítésére 

való alkalmasságának fokozatai szerint értékeljük; ha a vásárlóerő hatását is vizsgáljuk, eljutunk az ökonomikus 

minőséghez." 

Crosby szerint a minőség az "igényeknek való megfelelést és nem az eleganciát jelenti". 

Taguchi a minőséget a társadalomnak okozott veszteségként határozza meg, miszerint minél kisebb a termék 

társadalomnak okozott vesztesége, annál jobb a termék minősége. 

Deming: termékek és szolgáltatások azon tulajdonsága, hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan 

igényeknek. 
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Garvin „A minőség menedzselése‖ című könyvében a minőségnek a következő megközelítés módjait sorolja fel: 

Transzcendens megközelítés: A minőség az, ami kiállta a próbát. Vagyis a minőséget nem lehet definiálni, azt 

az ember csak akkor ismeri fel, ha látja. 

Termék alapú megközelítés: A minőség meghatározott tulajdonság jelenlétén, vagy hiányán alapszik. Ha 

valamely tulajdonság kívánatos, akkor e definíció szerint az illető tulajdonság nagyobb mennyiségű jelenléte 

esetén a termék, vagy szolgáltatás igen jó minőségű. 

Termelés alapú megközelítés: Minőség az, amit a gyártó az adott eszközzel, az adott környezetben elő tud 

állítani, feltéve, ha a termék megfelel az előre meghatározott kívánalmaknak, vagy specifikációnak. Ha nem 

sikerül megfelelni, az a minőség hiányát jelenti. 

Felhasználó alapú megközelítés: A minőség azt jelenti, hogy képesek vagyunk a vevők igényeit, elvárásait, vagy 

szükségleteit kielégíteni. 

Érték alapú megközelítés: A minőség azt jelenti, hogy meghatározott tulajdonságú terméket kínálunk a 

fogyasztónak elfogadható költséggel, vagy áron. 

Szabvány alapú megközelítés: A minőség a termék azon tulajdonsága, hogy megfelel-e a vonatkozó szabvány 

követelményeinek. 

Az MSZ EN ISO 9000:2001 3.1.1 alpontja szerint a minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti egy termék 

vagy szolgáltatás saját megkülönböztető tulajdonságainak egy csoportja a 

kinyilvánított igényeket, vagy elvárásokat, amelyek általában magától értetődőek, vagy kötelezőek. 

A MSZ EN ISO 8402:1996 szerint „A minőség a termék, vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak és 

jellemzőinek összessége, amelyek hatással vannak a terméknek (szolgáltatásnak) arra a képességére, hogy 

kifejezett, vagy elvárt igényeket kielégítsen.‖ 

Összességében a legáltalánosabb definíció szerint a minőség egy termék vagy szolgáltatás azon jellemzőinek 

összessége, amelyek alkalmassá teszik a vele szemben rögzített és elvárt igények teljesítésére. Ez a 

megfogalmazás egyesíti a szabványalapú és a piaci alapú minőségi gondolkodást, ugyanis a termékkel szembeni 

igényeket szabványok rögzítik, az elvárásokat viszont maguk a vevők fogalmazzák meg. 

Korszerű minőségügyi szemléletben nem egy termék, hanem a teljes termelési és fogyasztási folyamat 

minőségéről beszélünk. A kielégítő minőség elérése kiterjed a minőséghuroknak, mint egésznek minden 

szakaszára (20. ábra). A japán minőségi gondolkodás szerint a minőségnek négy szintjét lehet elkülöníteni. 

Többféle minőségszint rangsorolást és csoportosítást ismerünk a szakirodalomban, és abban szinte mindegyik 

megegyezik, hogy a minőség legalacsonyabb szintje a szabványnak való megfelelés és legmagasabb szint a 

vevő látens, nem ismert, még a vevő által sem megfogalmazott igények kielégítése. Klasszikus példa erre a 

"Walkmen"-ek esete. Tizenöt-húsz évvel ezelőtt a tinédzserek nagy táska rádió-magnetofonokkal rótták az 

utcákat. Némelyik nagyobb méretű két-hangfalas szerkezetet nem is lehetett kézben vinni csak vállon. Általában 

csoportosan nagy hangerővel hallgatták, amerre elvonultak még a föld is remegett, zavarták a környezetet, nagy 

feltűnést keltettek. Erre a japánok felismerve azt, hogy a fiatalok utazás közben vonaton, buszon, hajón, 

közterületeken, szinte mindenütt zenét akarnak hallgatni, kifejlesztették a zsebben elférő, vagy övre húzható 

kisméretű walkment. Maguk a tinédzserek is, amikor vállukon a nagy bömbölő táska rádió-magnóval megálltak 

a kirakat előtt és meglátták a walkment, jöttek rá arra, hogy nekik erre szükségük van. Felismerni azt, hogy 

vevőnek mire van szüksége úgy, hogy a vevő ezt előzőleg nem fogalmazta meg egyértelműen, az valóban a 

minőségi gondolkodás legmagasabb szintje. 

 

A minőség szintjeit a 21. ábra tartalmazza. A legmagasabb és legalacsonyabb szint közötti rangsorban már 

többen is eltérő véleményeket fogalmaznak meg. Vannak, akik a költségeknek való megfelelést nem ítélik olyan 

fontosnak, helyette a használatra való alkalmasság, vagy az odafigyelés jelenik meg, mint a második vagy 

harmadik minőségi szint. 
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3. 3.3 A "minőség gondolkodás" legismertebb 
nemzetközi képviselői 

A minőség ugyan népszerű terület, számos neves szakember, kutató foglalkozik a minőség kérdéseivel. Nagyon 

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 és problémát jelent. 

A következőkben annak a nemzetközileg legismertebb néhány minőségszakértő - kutató munkásságát mutatjuk 

be, és próbáljuk rendszerbe foglalni, akik meghatározó hatással voltak a minőségi gondolkodás fejlődésére. 

Ezeket, a szakértőket "minőségguruknak" is szokták nevezni. A guru egy jóságos és bölcs tanítómester, egy 

karizmatikus egyéniség, akinek az egyéni hozzáállása a minőség kérdéséhez az üzleti és a mindennapi életben 

nagy és tartós hatást eredményezett. Mind a filozófia, mind pedig az eszközök kifejlesztésében jelentős szerepet 

játszottak. 

1. Az első csoportba tartoznak, az "amerikai iskola" képviselői: W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, Armand 

V. Feigenbaum. 

2. A második csoportba tartoznak a japán minőségiskola" képviselői, akik az amerikaiak által kidolgozott 

módszerek adaptálása és továbbfejlesztése révén alakították ki sajátos új koncepciójukat: Kaoru Ishikawa, 

Genichi Taguchi, Shoji Shiba. 

3. Ezt a csoportot egyre inkább "új hullám" jelzővel illetik. Ide sorolható: Philip Crosby, Tom Peters, és az 

angol John Oakland. 

Mindegyiküknek saját minőségfilozófiája és megközelítése van, megfogalmazásaikban ellentmondások is 

tapasztalhatók, mégis valamennyien az alábbi azonos elveket képviselik: 

1. A minőség kulcs az üzleti sikerekhez. A minőség nem megfelelő figyelembe vétele hosszú távon az üzlet 

tönkremeneteléhez vezet. 

2. A minőségjavítás a vezetés teljes elkötelezettségét igényli. Ez az elkötelezettség folyamatos kell, hogy 

legyen. 

3. A minőségjavítás kemény munka. Rövid úton nem létezik. A sikeres minőségfejlesztés gyakran az egész 

szervezet kultúrájának a megváltoztatását követeli meg. 

4. A minőségjavítás minden esetben kiterjedt képzést igényel. 

5. A sikeres minőségjavítás az összes dolgozó aktív bevonását igényli. 

Azonban közös elveik mellett különbség van közöttük azokban a megközelítési módokban, amelyeket 

ajánlanak. Mindegyiküknek saját ajánlása van. Kihangsúlyozzák, hogy nincs általános szabály, és mindenkinek 

a legmegfelelőbb módszert kell kiválasztania. Minden cég egyedi és minden javító programot egyedileg kell 

"testre szabni" számára. A folyamatos minőségfejlesztésnek nincsen egyedüli helyes módja. 

3.1. 3.3.1 Az "amerikai minőségiskola" képviselői 

W. Edwards Deming 

Talán a legismertebb az összes minőségszakértő közül. Rengeteg képzést és szemináriumot tartott. A Deming-

megközelítés szerint nincs szabványos módszer, amit be lehet vezetni, a sikerhez vezető egyetlen út az, hogy 

minden cég a saját kultúrájának legjobban megfelelő módszert dolgozza ki. 

Eleinte a statisztikai minőségszabályozás módszereire fektette a hangsúlyt, később kidolgozta a „minőség, mint 

menedzsmettevékenység‖ koncepcióját. 

Az 50-es évek elején már a cég teljes egészére vonatkozó minőség olyan elveit tanította a mérnököknek és 

menedzsereknek, amelyeket ma a teljes körű minőségirányítás (TQM) részének tekintenek. 
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„Ha valóban javítani akarjuk a termékeink és szolgáltatásaink minőségét hazánkban, akkor szükséges, hogy ne 

fogadjuk el a közepes termékeket és a nem megfelelő szolgáltatásokat. Ki kell fejeznünk minden 

véleményünket, és vissza kell utasítanunk a rossz minőséget. Meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat‖- 

hirdette. 

A 80-as években arról beszélt a szemináriumain, hogy a nyugati stílusú menedzsmentnek teljesen át kell 

alakulnia. Ezért alkotta meg a 14 pontját, hogy az emberek megértsék és megvalósítsák ezt a szükséges 

változtatást. 

Deming 14 tétele a javításról a különböző cégek vezetőihez szól: 

1. A termékek és a szolgáltatások folyamatos javítási szándékát kell megteremteni a hosszú távú szükségletekre, 

és nem a rövid távú profitra kell tervezni. 

2. El kell fogadni az új filozófiát: száműzni kell a hibákat és a szkepticizmust, fejleszteni kell a csoportmunkát. 

3. Meg kell szüntetni a tömeges ellenőrzéstől való függőséget; a minőség nem az ellenőrzés, hanem a 

folyamatok javításának eredménye. 

4. Meg kell változtatni a beszerzéseknek azt az elvét, amely csak az árcímkét nézi. A beszerzőrészleg a legjobb 

minőséget kell, hogy beszerezze nem pedig a legolcsóbbat és mindig ugyanattól a beszállítótól, amellyel már 

tartós kapcsolatokat épített ki. Ennek igen nagy jelentősége van az építőiparban, de megvalósítása talán itt a 

legnehezebb. Az ár a minőség mérése nélkül nem jelenti a megvásárolt termék jellemzését. Sőt, ez a 

legkevésbé jellemző, és avval a konzekvenciával jár, hogy a minőség közepes, az ár pedig magas. Az, aki az 

alacsony ára tartja jellemzőnek, megérdemli, hogy becsapják. 

5. Folyamatosan javítani kell a gyártás és a szolgáltatások rendszerét. A vezetés feladata, hogy állandóan új 

utakat keressen a minőség és a termelékenység javítása, valamint a költségek csökkentése céljából. 

6. Állandó képzés és továbbképzés. A tanulás ugyanolyan fontos, mint a termelés. 

7. Meg kell valósítani a valódi irányítást. A parancsokkal való tekintélyelvű vezetés helyett segíteni kell 

mindenkit a jobb munka végzésére. 

8. Meg kell szüntetni a félelmet kérdések feltevésekor vagy felelősség vállaláskor. A félelem megszüntetésének 

az a célja, hogy mindenki hatékonyan dolgozzon a vállalat számára. 

9. Meg kell szüntetni a korlátokat az egyes részlegek között. A különböző részlegek gyakran nem a közös cél 

elérésén, hanem egymással versengve dolgoznak. 

10. El kell törölni a jelszavakat, felhívásokat és vállalásokat (pl. nulla hiba, selejtmentesség). 

11. Meg kell szüntetni az olyan előírt számokkal megfogalmazott célokat, amelyek növelni akarják a 

termelékenységet, de nem javasolnak semmilyen módszert. 

12. Rangra kell emelni a jól végzett munka iránt érzett büszkeséget. 

13. Be kell vezetni egy erőteljes képzési és továbbképzési programot, továbbá meg kell valósítani széles 

körben az önfejlesztést. 

14. Létre kell hozni a változtatásokhoz szükséges struktúrát. Szükséges a felső vezetők csoportja, amely 

akciótervvel rendelkezik a minőségi célok megvalósítására. A támogatás nem elegendő. 

A 14 pontban lefektetett elvekben ellentmondások is találhatók. Például a 10. pont a jelszavak eltörléséről szól, 

ami ellentmondásban van a mások véleményével. 

A minőség halálos betegségei Deming szerint: 

(A „halálos betegségek‖ az amerikai cégek sajátosságai.) 

• A célok állandóságának hiánya; vezetés a részlegek közötti konfliktusok kihasználásával. 

• A rövidtávú nyereségre való összpontosítás. 



 3. Minőségbiztosítás  

 38  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Értékelés a teljesítmény vagy az éves események alapján. A teljesítmény alapú minősítés tönkreteszi a 

csoportmunkát, erősíti a versengést. 

• A vezetés gyakori változása aláaknázza a minőség ésa termelékenység javításához szükséges hosszú távú 

célokat. 

• A cég mutatószámok alapján történő irányítása; a valódi kulcsszámok, mint például a boldog és megelégedett 

vásárlók száma ismeretlen. 

• A magas garanciális költségek. 

Joseph M. Juran 

Romániában született amerikai szakember, aki részt vett a háború után a japán ipar szerkezeti átalakításában. 

Szerinte a XX. Század a termelékenység évszázada, a XXI. Század pedig a minőség évszázada lesz. 

A minőségről vallott nézeteinek sok aspektusa van, de a legismertebb az, hogy a minőség biztosítás egy 

lényegében egy vezetői feladat, és a minőség nem véletlenül történik, hanem meg kell tervezni. 

A minőségtervezés „térképe‖ a következő lépésekből áll: 

• Azonosítsuk a vevőnket, mind külső, mind a belső vevőinket! 

• Határozzuk meg a vevőink igényeit! 

• Fordítsuk le ezeket az igényeket a cég nyelvére! 

• Fejlesszük ki azt a terméket, amelyik megfelel ezeknek az igényeknek! 

• Optimalizáljuk a termék tulajdonságait úgy, hogy kielégítse a mi igényeinket és a vevőink igényeit is! 

• Fejlesszünk ki egy folyamatot, amelyik képes a termék előállítására! 

• Optimalizáljuk a folyamatot! 

• Igazoljuk, hogy a folyamat képes a termék előállítására! 

• Működtessük a folyamatot! 

A minőségszabályozást fontosnak tartja, de ez csak egy része a teljes körű minőségjavításnak. 

„Trilógiája‖ a teljes körű minőségjavításhoz a következő: 

1. Minőségtervezés 

2. Minőségszabályozás 

3. Minőségjavítás 

A javításhoz szükséges a trilógia mindegyik részének a bevezetése. A minőségjavításra a következő lépéseket 

javasolja. 

Juran 10 lépése a minőség javítására: 

1. Építsük ki a javítások iránti igényt és lehetőséget! 

2. Állítsunk fel javítási célokat! 

3. Szervezzük meg a célok elérését (állítsunk fel minőségtanácsot, keressük meg a problémákat, válasszuk ki a 

terveket, alakítsuk ki a munkacsoportokat, nevezzük ki a segítőket)! 

4. Biztosítsunk tréningeket! 

5. Hozzunk létre terveket a problémák megoldására! 
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6. Publikáljuk a haladást! 

7. Adjunk elismeréseket! 

8. Közöljük az eredményeket! 

9. Pontozzunk! 

10. Tartsuk meg a lendületet az éves javításhoz, ami legyen a cég rendszerének és folyamatainak része! 

Úgy gondolja, hogy a minőségi problémák többsége a rossz vezetés hibája, és nem a dolgozóké. Szerinte a 

vezetés által ellenőrizhető hibák 80 %-át teszik ki az összes hibának. A képzésnek a minőség javítására a felső 

vezetésnél kell kezdődnie, de tudja, hogy ezek a nézetei irritálják a vezetést. 

1989-ben híres és vitákra okot adó üzenetet küldött Európának: 

„Mindegy, hogy bevezetik-e az ISO-t vagy nem, a lényeg a folyamatos javítás. Ha ezenkívül még ISO szerinti 

tanúsítást is akarnak, annyi baj legyen, nem vagyok ellene. De ellene vagyok annak a véleménynek, hogy az 

ISO 9000 szerinti tanúsítással sok más előnyhöz is jutnak, mivel ebből semmi sem igaz.‖ 

Armund V. Feigenbaum 

Tőle ered a teljes körű minőségszabályozás koncepciója (Total Quality Control, TQC), melynek lényege, hogy 

az adott szervezet összes funkcióját be kell vonni a minőség szabályozásba, nem csak a gyártást és a minőség 

ellenőrzést. 

Harcolt a minőségszabályozás technikai módszereitől a minőségszabályozás, mint vezetési módszer felé való 

elmozdulás érdekében. Az emberi kapcsolatokat alaptényezőnek tekintette a minőségszabályozási 

tevékenységben. Szerinte a modern minőségszabályozás a dolgozó felelősségére és a minőségben való 

érdekeltségre épül. A minőségprogramot fokozatosan kell bevezetni egy adott cégnél. 

Ő beszél először a minőségköltségekről és annak összetevőiről, amelyek a következők: 

• a megelőzés költségei; 

• az ellenőrzés költségi; 

• a belső hibák, beleértve a selejt és javítás költségei; 

• külső hibák költségei, beleértve a garanciális költségeket és a panaszok költségeit. 

„A teljes körű minőségszabályozás‖ című könyve kiadásának 40. évfordulójára meghatározza a teljes körűen 

sikeres minőség 10 legfontosabb kritériumát: 

1. A minőség az egész cégre kiterjedő folyamat. 

2. Minőség az, amit a vevő annak tart. 

3. A minőség és a költség összegeződik, és nem különbséget alkot. 

4. A minőség az egyén és a csoport fanatikusságát igényli. 

5. A minőség irányítási módszer. 

6. A minőség és az innováció kölcsönösen összefüggnek. 

7. A minőség etikai kérdés. 

8. A minőség folyamatos javítást igényel. 

9. A minőség a termelékenység javításának leginkább költség-hatékony és a legkevésbé tőkebefektetés-igényes 

módja. 

10. A minőség csak a vevőt és a szállítót is felölelő teljes körű rendszerben vezethető be. 
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Hangsúlyozza, hogy manapság a teljes körű minőségprogram az egyedüli és a leghatalmasabb, változást 

előidéző eszköz a cégek kezében. 

3.2. 3.3.2 A japán minőségiskola képviselői 

A japánok Deming és Juran eredményeit felhasználva, az alkalmazottak minden rétegét bevonva a 

minőségbiztosítási tevékenységbe, a teljes szervezetre kiterjesztették a minőségbiztosítást, tehát nemcsak a 

gyártási folyamatokra, hanem a szervezet valamennyi tevékenységi spektrumára meghonosították azt. 

Kaoru Ishikawa 

Ishikawa japán professzor volt az első 1949-ben, aki felismerte, hogy a minőségfejlesztés fontosabb annál, hogy 

azt specialistákra bízzák. A vállalat minden alkalmazottját, az elnökségtől kezdve a segédmunkásig meg kell 

nyerni a minőség ügyének. A minőségjavítás eszközei közül az ok-okozati diagram manapság gyakran 

"Ishikawa-diagram" néven jelenik meg az irodalomban. Három fő tézise: 

• az egyszerűsített minőségtechnikákat mindenkinek használnia kell; 

• a minőségügy az egész vállalatra kiterjed; 

• a "minőség körök" a japán vállalatok fő hajtóerői. 

Legnagyobb eredménye a minőségkörök bevezetése Japánban. Ennek sikere jórészt azoknak a felhasználóbarát, 

probléma-megoldó technikáknak köszönhető, amelyeket bevezetett. Különös figyelmet szentelt a statisztikai 

technikák alkalmazásának, hangsúlyozta az adatok megfelelő gyűjtésének és bemutatásának fontosságát. 

Az egész vállalatra kiterjedő japán minőségmozgalom 1962-ben kezdődött az első minőségkör megalakulásával. 

A minőségkör önkéntes, 5-10 főből álló csoportja a dolgozóknak ugyanarról a munkahelyről, akik rendszeresen 

találkoznak és a munka vezetője, a művezető vagy a közvetlen felettes irányításával végzik tevékenységüket. 

Ennek célja, hogy hozzájáruljanak a vállalat fejlesztéséhez és javításához, elősegítsék az emberi kapcsolatok 

kiépítését és a kellemes munkahelyi légkör megvalósítását, valamint a munka okozta megelégedettség 

kialakulását, és a dolgozók képességeinek kiaknázását. 

Genichi Taguchi 

A minőség egyéni definícióját dolgozta ki és erre épül filozófiája. Definíciója szerint a minőség: "a termék 

megjelenésétől kezdve a társadalmat érő összes veszteség" = veszteség a vállalat számára + veszteség a 

társadalom egésze számára. Matematikailag a négyzetes veszteségfüggvényt adja, adott célérték esetén. A 

veszteség a megcélzott értéknél a legkisebb, és a négyzetes nő, ahogy távolodunk ettől az értéktől. Ahol a 

legkisebb a veszteség (célérték), ott optimális a minőség. 

Ez eltér a nyugati minőségmenedzsment által felhasznált hagyományos értelmezéstől, mely szerint bizonyos 

határok között minden lehetőség elfogadható, azon kívül pedig elfogadhatatlan. Taguchi filozófiájának lényege: 

a cél az eredmény változékonyságának csökkentése, valamennyi folyamat ellenőrzése által. 

Az előre jól megtervezett folyamatok, felszerelés, partneri viszonyok stb. biztosítják, hogy a gyártást kevéssé 

befolyásolja a külső körülmények megváltozása. Ehhez meg kell állapítani a paraméterek "jel/zaj viszony" 

arányát, ahol a "jel" a várt érték, a "zaj" pedig a külső hatások miatti változékonyság. A legjobb "jel/zaj viszony" 

arányos paramétereket kell választani. 

Bármelyik paraméter megváltoztatása hatással lesz a gyártásra. Nagyon drága és hosszú lehet valamennyi 

paraméter helyes beállítása, mivel rengeteg kombináció létezik. A Taguchi által használt módszer matematikai 

eljárás, amely minimalizálja a lehetséges kombinációk, így a kísérletek számát. 

Shoji Shiba 

Shiba a TQM módszerek és eszközök kidolgozásában és elterjesztésében, valamint az új termékek 

kifejlesztésének proaktív módszereivel vált ismertté. Magyarországi tevékenysége elismeréséül megalapították a 

Shiba-díjat, amelyet évente ítélnek oda a minőségi eredményeit tekintve legjobb vállalatnak. 

3.3. 3.3.3 Az "új hullám" képviselői 
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Philip B. Crosby 

Az új hullám talán az egyik legismertebb képviselője, pályáját a gyártás területén kezdte. Számos könyv 

szerzője. Az általa alapított Crosby iroda egy világszerte működő tanácsadó cég, amely a minőségjavító 

módszerek bevezetésére specializálódott. Az ő nevéhez fűződik a "nulla hiba" program utjára indítása 1961-ben, 

amely később az Amerikai Egyesült Államokban a kormánypolitika részévé vált. 

Szerinte a minőség négy alapvető kérdésre adott válasszal definiálható: 

1. Mi a minőség? A minőség megfelelés a követelményeknek és nem a jóság. 

2. Milyen rendszer szükséges a minőség elérésére? A minőség eléréséhez szükséges rendszer a megelőzés és 

nem az ellenőrzés. A megelőzés kulcsa az, hogy ismerjük jól a folyamatainkat és határozzuk meg a 

lehetséges hibák helyét. A gyártóiparban van egy eszköz, amely segíti a megelőzést és ez a statisztikai 

minőségszabályozás. 

3. Milyen minőségkövetelmény szabványokat kell használni? A minőségi követelményszint: nulla hiba. A 

hibákat a tudás vagy a figyelem hiánya okozza. Mindkettő kiküszöbölhető. Megalkotta az elsőre jót 

elméletet. (Do it right first time - DIRFT). A DIRFT kulcsa: a követelmények világossá tétele. A 

követelmények a kommunikáció által válnak ismertté. 

4. Milyen mérési módszerek szükségesek? A minőség mérésének eszköze a nem megfelelőségek árának 

kimutatása. 25 éve vitatkoznak a minőség költségeiről. Azonban csak a hibák mérésére használták a 

gyártósoroknál. A minőség költségei két csoportra oszthatók: a nem megfelelőség és a megfelelőség 

költségeire. 

A minőségjavítás 14 lépése módszert ad a minőségjavító folyamat bevezetésére egy szervezetnél. Ezek a 

menedzsment eszközök abból a meggyőződésből következnek, hogy ezeket az alapelveket meg kell határozni, 

meg kell érteni és tudomásra kell hozni a vállalat minden dolgozójának. 

Crosby 14 lépése a minőség javítására: 

1. Tegyék világossá, hogy a vezetőség elkötelezett a minőség iránt! 

2. Alakítsanak minőségjavító csoportokat, amelyekben mindegyik részleg képviselője részt vesz! 

3. Mérjék a folyamatokat a jelenlegi és potenciális minőségi problémák helyének meghatározására! 

4. Határozzák meg a minőségköltségeket, és magyarázzák el ennek vezetési eszközkénti használatát! 

5. Fokozzák az összes dolgozó minőségtudatát és személyes elkötelezettségét a minőség iránt! 

6. Végezzenek helyesbítő tevékenységeket a problémák megoldására és megelőzésére! 

7. Állítsanak fel bizottságot a "nulla hiba" programjának a megvalósítására! 

8. Képezzék a dolgozókat, hogy aktívan vegyenek részt a minőségjavító programban ! 

9. Tartsanak "nulla hiba" napot azért, hogy minden alkalmazott érezze, változás történt! 

10. Bátorítsák a személyeket arra, hogy javítási célokat tűzzenek ki saját maguk és csoportjaik számára! 

11. Bátorítsák az alkalmazottakat arra, hogy beszéljék meg a vezetőséggel a minőségi céljaik 

megvalósításánál tapasztalt akadályokat! 

12. Ismerjék el és becsüljék meg azokat, akik részt vesznek a programban! 

13. Hozzanak létre minőségi tanácsot a kommunikáció megvalósítására! 

14. Kezdjék elölről az egészet, annak kihangsúlyozására, hogy a minőségjavító programnak soha nincsen 

vége! 
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"A minőség könnyek nélkül" című könyvében Crosby kidolgozza az ún. Minőségvakcinát, amely 21 alkotót 

tartalmaz a bevezetési folyamat elősegítésére. 

Meghatározza azt az öt új jellemzőt, amelyek lényegesek ahhoz, hogy egy szervezet "örökre sikeres szervezetté" 

váljon: 

1. Az emberek rutinszerűen, elsőre jól végzik a munkájukat. 

2. A változás elkerülhetetlen és előnyös. 

3. A növekedés állandó és hasznot hozó. 

4. Új termékek és szolgáltatások jelennek meg akkor, amikor szükséges. 

5. Mindenki boldog, hogy itt dolgozhat. 

Tom Peters 

A vezetést a minőségjavító folyamat központi kérdéseként határozta meg. Véleménye szerint a menedzsment 

szót ki kell dobni és helyette a vezetést kell alkalmazni. A kiválóság eléréséhez a három fő terület: a vevők, az 

innováció és az emberek. 

A hatékony vezetőnek legalább a következő három fő területen kell mozognia: 

1. Meghallgatni: ami azt sugallja, hogy törődik a dolgokkal és az emberekkel. 

2. Tanítani, képezni: az értékeket közvetlenül kell átadni. 

3. Elősegíteni: képesnek lenni segítségnyújtásra az adott helyen. 

A 80-as évek végén "a menedzsment megszállottsága" kifejezést használta arra, hogy a vezetésnek meg kell 

tanulnia szeretni a változásokat azért, hogy proaktív (elébemenő) módon viselkedjen ebben a kaotikus világban. 

Talán a legjobban a vevőközpontúságról híres. 

Leírja a minőség forradalmának 12 jellemző tulajdonságát: 

1. A vezetés megszállottsága a minőséget illetően. 

2. Érzelmes rendszerek: a bukás oka, ha csak az érzelmek uralkodnak rendszer nélkül, vagy csak a rendszer 

érzelmek nélkül. 

3. A minőség mérése. Nyilvánossá kell tenni, és a résztvevőknek kell végezni. 

4. A minőség elismerése és jutalmazása. 

5. Mindenkit képeznek a minőség elérésére. 

6. Többfunkciós csoportokat hoznak létre. 

7. A kicsi is szép. Nincsen kis javítás. A lényeg a javítás ténye. 

8. A pangás ellenszerei az új célok, új témák, új események létrehozása. 

9. Az órabérben dolgozó munkások számára fontos minőségcsoportok rendszere. 

10. Mindenki bevonása. 

11. Amikor a minőség felfelé megy, a költségek lefelé. 

12. A minőségjavítás egy végtelen utazás. 

John Oakland 
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A teljes körű minőség menedzsment (TQM) modelljét dolgozta ki számos esettanulmány szerzője. 

Meghatározása szerint a TQM olyan különböző tevékenységekkel ötvözött vezetési folyamat, melynek célja, 

hogy a szervezet minden tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint minden dolgozó 

minőségiránti teljes elkötelezettségével, a vevő teljes mértékű megelégedettségét érje le a termék vagy 

szolgáltatás használata során. 

A TQM – gondolkodás jellemzői 

• Vevő központúság: a külső és belső felhasználók igényeinek megismerése. 

• Folyamatos javítás: a minőség állandó, következetes javítása. A folyamatok minden elemének figyelemmel 

kísérése révén el kell érni, hogy a végtermék minősége minél kisebb mértékben térjen el a termék a kitűzött 

minőségtől, és növekedjen a folyamatok megbízhatósága. 

• Vezetés elkötelezettsége a minőség mellett. 

• Az alkalmazottak felhatalmazása a feladatok delegálásával, a beosztottakat több hatáskör döntési jog 

átadásával lehet beavatottabbá, elkötelezettebbé tenni a minőség mellett. 

A TQM tehát egy olyan „menedzsment filozófia‖, melyben a minőség alapvető üzleti stratégia. 

4. 3.4 A minőségmenedzsment fejlődése 

Minőség-ellenőrzés (szigorú bemeneti és kimeneti ellenőrzés 1910-1925, szigorú gyártásközi ellenőrzés 1925-

1960): a minőség-ellenőrzés alapelve az volt, hogy állandóan érvényesüljenek az előre rögzített minőségi 

követelmények. Elsődleges célként a hiba megállapítása említhető, legfőbb módszerei a szabványosítás és a 

mérés. A minőség elérésének útja a minőségproblémák megoldása. A minőségügyi szakemberek feladata az 

ellenőrzés, válogatás, számítások elvégzése és a minősítés. 

Elsődlegesen a minőségellenőrzési részleg felelős a minőségért. Nagy hátránya, hogy egyáltalán nem biztosítja a 

továbbfejlődést, hiszen módszerei elsősorban a hiba megállapítására vonatkoznak a folyamat végén, így nem 

nyílik lehetőség a folyamat közbeni visszacsatolásra. A felső vezetők teljesen elszakadnak a minőségügyi 

funkciótól, ezáltal egyre kevesebb információ jut el hozzájuk, így krízishelyzetben nem rendelkeznek megfelelő 

ismeretekkel. 

Minőségszabályozás (1961-1985): fejlődött a technológia, a munkaszervezés, a minőség-ellenőrzés tudománya. 

A minőségszabályozás a tömeggyártás megindulásával alakult ki. A fejlődés során kialakult második fázis 

elsődleges célja az ellenőrzés és a szabályozás, de a minőség elérésének útja még mindig a minőségproblémák 

megoldása. A tevékenység hangsúlya a homogén termékek előállítása volt, minél kevesebb ellenőrzés mellett. 

Már a gyártási folyamat közben végeztek minőségre vonatkozó méréseket, és a folyamatok szabályozásával 

biztosították a termék elvárásoknak megfelelő jellemzőit. Eljutottak arra a felismerésre a valószínűségelméleti 

számítások alkalmazásával, hogy a gyártott mennyiségből kivett minta számítható módon reprezentálja a 

sokaság jellemző tulajdonságait. A statisztikai mintavétellel történő minőségszabályozás esetén már nemcsak 

ellenőrzik, hanem igyekeznek kézben tartani a folyamatot, és szerepet kap a helyesbítő tevékenység is. 

Alapelv: a hiba elkerülése mindig olcsóbb, mint az elkövetett hiba utólagos megkeresése, feltárása és kijavítása 

Az 1:10:100 szabály: 

A ráfordítás 

1ha a hiba/probléma saját munkaterületen belül kerül feltárásra és kijavításra, 

10ha a hiba/probléma feltárása és kijavítása azután történne meg, hogy a saját keletkezési helyét elhagyta, de a 

cégen belül, 

100ha a hiba/probléma a vevőnél kerül feltárásra és kijavításra. 

MIÉRT NULLA-HIBA? 

azaz, milyen lenne az élet 99,99% -nál? 
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Minden hónapban egy órán át szennyezett ivóvizet kapnánk! 

Naponta két bizonytalan repülőgép leszállás lenne a frankfurti repülőtéren! 

A szövetségi postán óránként 1 600 postai küldemény veszne el! 

Évente 20 000 tévesen felírt orvosi vény! 

Hetente 500 tévesen elvégzett sebészeti műtét! 

Naponta 50 újszülött, akikről az orvosok már születésüknél lemondanak! 

Évente és személyenként 32 000 kimaradó szívverés! 

22 000 olyan csekk óránként, amelyek téves bankszámláról kerülnének levonásra! 

Minőségügyi, avagy a minőségbiztosítási rendszerek (1985-1990): a minőségügyi alrendszerek létrejöttével 

nemcsak a termelő részlegek és folyamatok, hanem a vállalat minden - a vevő által megfogalmazott igények 

kielégítésében közreműködő - részlege együttműködik, tevékenysége összehangolódik, és így teljes vállalati 

folyamatok szabályozására és irányítására nyílik lehetőség. A modell a tágabb termelési láncra, és a 

hibamegelőzésre fókuszál. Alkalmazott módszerei a minőségügyi projektek és rendszerek, a minőségügyi 

szakemberek feladata a minőség tervezése, minőségi programok vezetése és a minőségi rendszer folyamatos 

értékelése. Minden részleg felelős a minőségért, és a minőség megközelítésének útja a minőségi rendszer 

kialakítása és működtetése. A minőségügyi rendszerek felépítésének sokféle lehetősége ismert, leggyakrabban 

az ISO 9000 szabványsorozat alapján rendeződnek. Ezek a szabványok tulajdonképpen támpontokat adnak a 

minőségügyi rendszerek kialakításához. Az ISO 9000 segít abban, hogy az összehangolatlanul funkcionáló 

rendszerelemek egységes logikai rend szerint kezdjenek el működni, kiküszöbölve ezzel a minőség ingadozását. 

Total Quality Management (1990-): a TQM olyan vezetési filozófia és vállalati gyakorlat, amely a szervezet 

céljainak érdekében a leghatékonyabb módon használja fel a szervezet rendelkezésére álló emberi és anyagi 

erőforrásokat. A TQM felülről, vezetői szintről kiindulva építkezik, átfogja az egész szervezet működését, és 

nemcsak a folyamatokra terjed ki, hanem az irányításra és az erőforrásokra is. A hangsúlyt a vevői 

elégedettségre és a szervezeti működés folyamatos fejlesztésére helyezi. A minőség elérésének útja az állandó 

versenyképes helyzet biztosítása. A minőségért valamennyi alkalmazott felelős a vezetés elkötelezett 

irányításával és közreműködésével. A minőség megközelítése: „minőségi‖ vezetési rendszer. 

A TQM kulcspontjai az ASQC 90-es konferenciája alapján: 

• a munkakultúra olyan irányú megváltozása a rendszeren belül, amely a fogyasztói igények biztosítását a 

folyamatos javítás-fejlesztésben látja; 

• egy menedzsment környezet, „klíma‖ kialakítása, amely magában foglalja a TQM szemlélete szerinti 

viselkedést, a korszerű minőségszabályozási eljárások és módszerek alkalmazását, a kommunikáció 

elősegítését, a visszacsatolási tevékenység támogatását, és a megfelelően támogató menedzsment környezetet; 

• a változásmenedzsment legfontosabb eszközei: a tréningek, az oktatások, a kommunikáció, az elismerés, 

motiválás, a team-munka, a fogyasztói elégedettség növelése; 

• a TQM alapelemeinek szisztematikus kiépítése és bevezetése; 

• a minőség költségeinek és gazdaságosságának mérése, figyelése és elemzése, mint a nem megfelelő minőség 

mérőeszköze. 

A TQM bevezetése, elérése több éves folyamat. Az elinduláshoz valamilyen „keretet‖ célszerű kialakítani, mely 

rögzíti azokat a lépéseket, amelyeket betartva juthatunk el a TQM vezetési filozófia megvalósításához. A 

keretek közötti különbségek, az egyes módszerek hangsúlyos, vagy kevésbé hangsúlyos megközelítésében 

érhetők tetten. A TQM bevezetésével kapcsolatos programot csakis projektként szabad kezelni, melynek 

vezetője minden esetben az első számú vezető. A minőségguruk különböző tanításait a gyakorlati tapasztalattal 

ötvözve kifejlődött az egyszerű, de hatékony modell a teljes körű minőségmenedzsment (TQM) (22. ábra) 

kivitelezésére. 
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A modell a teljes körű minőség három alapvető elvére - összpontosítás mind a külső, mind a belső vevőkre, 

összpontosítás a munkafolyamatok javítására azon célból, hogy megbízható és elfogadható végtermékek 

(termékek és szolgáltatások) jöjjenek létre, végül összpontosítás arra, hogy hasznosítsuk a velünk együtt 

dolgozók tehetségét – valamint hat kiegészítő elemre épül. 

 

5. 3.5 A minőségmenedzsment rendszerek fejlődése 

. A különböző minőségmenedzsment modell rendszerek legfontosabb jellemzőit összefoglalóan az 1. táblázat 

tartalmazza. 

 

A minőségüggyel kapcsolatos fontosabb szakkifejezések 

Minőségirányítás: 

Összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából. 

Minőségtervezés: 

A minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, valamint a szükséges működési folyamatok 

és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározására összpontosít, a minőségcélok elérése érdekében. 

Minőségcél: 

A minőséggel kapcsolatos valami, amire törekszenek, vagy amit el akarnak érni. 
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Minőségszabályozás: 

A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítésére összpontosít. 

Minőségbiztosítás: 

A minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi 

követelmények teljesülni fognak. 

Minőségfejlesztés: 

A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére 

összpontosít. 

Minőségirányítási rendszer: 

Irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából. 

Minőségpolitika: 

Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított általános szándékai 

és irányvonala. 

Évente és személyenként 32 000 kimaradó szívverés! 

22 000 olyan csekk óránként, amelyek téves bankszámláról kerülnének levonásra! 

Minőségügyi, avagy a minőségbiztosítási rendszerek (1985-1990): a minőségügyi alrendszerek létrejöttével 

nemcsak a termelő részlegek és folyamatok, hanem a vállalat minden - a vevő által megfogalmazott igények 

kielégítésében közreműködő - részlege együttműködik, tevékenysége összehangolódik, és így teljes vállalati 

folyamatok szabályozására és irányítására nyílik lehetőség. A modell a tágabb termelési láncra, és a 

hibamegelőzésre fókuszál. Alkalmazott módszerei a minőségügyi projektek és rendszerek, a minőségügyi 

szakemberek feladata a minőség tervezése, minőségi programok vezetése és a minőségi rendszer folyamatos 

értékelése. Minden részleg felelős a minőségért, és a minőség megközelítésének útja a minőségi rendszer 

kialakítása és működtetése. A minőségügyi rendszerek felépítésének sokféle lehetősége ismert, leggyakrabban 

az ISO 9000 szabványsorozat alapján rendeződnek. Ezek a szabványok tulajdonképpen támpontokat adnak a 

minőségügyi rendszerek kialakításához. Az ISO 9000 segít abban, hogy az összehangolatlanul funkcionáló 

rendszerelemek egységes logikai rend szerint kezdjenek el működni, kiküszöbölve ezzel a minőség ingadozását. 

Total Quality Management (1990-): a TQM olyan vezetési filozófia és vállalati gyakorlat, amely a szervezet 

céljainak érdekében a leghatékonyabb módon használja fel a szervezet rendelkezésére álló emberi és anyagi 

erőforrásokat. A TQM felülről, vezetői szintről kiindulva építkezik, átfogja az egész szervezet működését, és 

nemcsak a folyamatokra terjed ki, hanem az irányításra és az erőforrásokra is. A hangsúlyt a vevői 

elégedettségre és a szervezeti működés folyamatos fejlesztésére helyezi. A minőség elérésének útja az állandó 

versenyképes helyzet biztosítása. A minőségért valamennyi alkalmazott felelős a vezetés elkötelezett 

irányításával és közreműködésével. A minőség megközelítése: „minőségi‖ vezetési rendszer. 

A TQM kulcspontjai az ASQC 90-es konferenciája alapján: 

6. 3.6. Az agrárium gyakorlatában alkalmazott 
minőségirányítási módszerek és rendszerek általános 
bemutatása 

A mezőgazdaságban alkalmazott legfontosabb minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek piramisát a 

23. ábra tartalmazza. 

 

Az ábrán található rövidítések a következőket jelentik: 
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GAEC:Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot biztosítása 

GFP:Helyes gazdálkodási gyakorlat 

GMP:Jó gyártási gyakorlat 

GLP:Jó laboratóriumi gyakorlat 

GHP: Jó higiéniai gyakorlat 

HACCP:Veszélyelemzés a kritikus szabályozási pontokon 

EUREPGAP:Jó mezőgazdasági gyakorlat kialakított követelmény rendszere 

ISO:Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 

TQM:Teljeskörű minőségirányítás 

6.1. 3.6.1 Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot biztosítása 
(GAEC), Helyes gazdálkodási gyakorlat (GFP) 

Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes 

Mezőgazdasági és Környezeti Állapot‖ biztosításának előírásai, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat‖ 

feltételeinek meghatározásáról szóló földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 156/2004. FVM rendelete. 

(Ezt módosították: 16/2005. (III. 8.) FVM rendelet, 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelet, 67/2006. (IX. 15.) FVM 

rendelet, 157/2007. (XII. 22.) FVM rendelet). 

Ez a rendelet írja elő mindkét minőségbiztosítási rendszer alkalmazását. Mindkét minőségbiztosítási rendszer 

bizonyítja, hogy a gazdálkodó elkötelezett: 

• A fogyasztónak az élelmiszer minőségébe és biztonságába vetett bizalmának a fenntartásában; 

• A környezetet terhelő káros hatások minimalizálásában, a környezet és a vadvilág védelmében. 

6.2. 3.6.2 Jó gyártási gyakorlat (GMP) 

A Jó gyártási gyakorlat (GMP - Good Manufacturing Practice) alkalmazása a gyógyszeriparban és az 

élelmiszeriparban terjedt el leginkább. A termékbiztonság és az egyenletes termékminőség érdekében 

alkalmazható módszerek általános gyűjteménye. Két fő eleme a hatékony gyártási műveletek és a hatékony 

ellenőrzés, melyek egymást kiegészítik és egymásra hatással vannak. 

A GMP és a későbbiekben ismertetésre kerülő HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points - 

Veszélyelemzés a Kritikus Szabályozási Pontokon) szoros kapcsolatban állnak egymással. Míg a GMP az 

élelmiszerelőállítás átfogó, vagy egy iparág általános követelményeit adja meg, addig a HACCP ezeknek az 

adott, egyedi termékekre, üzemre, technológiára, gépekre, személyzetre való alkalmazását határozza meg, 

kiemelve azokat az elemeket és műveletekre, amelyek az adott tevékenység kritikus szabályozási pontjai. 

A GMP minőségbiztosítás fogalma a minőségmenedzsmentnél szűkebb és lényege a minőségszabályozás, a 

minőségellenőrzés pedig a megfelelőség szabályozás régi neve. 

A minőségbiztosítási rendszerben a minőségbiztosítás, a GMP irányelvek és a minőségellenőrzés alapelvei 

egymással összefonódnak. A GMP előírása szerint a minőséggel kapcsolatos ügyek megbízható megoldására 

olyan egységesen szervezett, és hibátlanul működő minőségbiztosítási rendszerre és minőségellenőrzésre van 

szükség, amelybe a GMP irányelvek is beépülnek. 

A GMP lényege, hogy a minőség, azaz az érdekeltek elégedettségének eléréséhez a következőket kell 

figyelembe venni, illetve kell megvalósítani: 

• a folyamatok nagyon pontos szabályozása – az előírások szerinti módon végzett tevékenység; 

• szükséges mérések, ellenőrzések, azaz minőségellenőrzés; 
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• minden, a minőséget befolyásoló tényező: személyzet, helyiségek, berendezések, eszközök. 

A minőségbiztosítás széleskörű fogalmába beletartozik mindaz, ami önmagában vagy más tényezőkkel együtt 

befolyásolhatja a termék minőségét. 

A Jó gyártási gyakorlat a minőségbiztosításnak az a része, amelynek betartásával elérhető, hogy a termékeket 

mindenkor olyan minőségi követelmények szerint gyártsák és ellenőrizzék, hogy azok kielégítsék a forgalomba 

hozatali engedély követelményeit és megfeleljenek arra a célra, amire szánták. 

A jó minőség biztosításának lényeges eleme a jó dokumentáció. A jól megfogalmazott dokumentumok 

kiküszöbölik a félreértéseket és lehetővé teszik a gyártási tétel nyomonkövetését, történetének utólagos 

vizsgálatát. 

A minőségi előíratok (specifikációk) a gyártási folyamatban felhasznált, vagy keletkező minden anyag vagy 

termék minőségi (megfelelőségi) követelményeit, azaz a megfelelőség megállapításához szükséges 

követelményeket tartalmazzák. 

A gyártási (gyártástechnológiai) előírások meghatározzák, hogy mely kiindulási anyagok használandók és 

leírják a gyártási és a csomagolási folyamatokat. 

Az eljárásutasítások, vagy műveleti utasítások, szabványműveleti előíratok bizonyos műveletek elvégzésére 

vonatkozó utasításokat tartalmaznak. 

A jegyzőkönyvek az elvégzett műveleteket, a gyártási tételek történetét rögzítik egészen a forgalomba hozásig, 

mindazon adatokkal együtt, amelyek a késztermékek minősége szempontjából lényegesek. 

A GMP-t összehasonlítva az ISO 9004 szabvánnyal a következő mondható el: bár a GMP rendkívül jól 

szabályozott és bizonyos területeken szigorúbb irányelveket fektet le, mint az ISO 9004 szabvány, azonban az 

ISO 9004 szabvány több területen állít követelményt, mint a GMP. 

A GMP-hez szorosan kapcsolódik a 

• GHP (Good Hygienic Practise – Jó Higiéniai Gyakorlat), mely biztosítja a tisztasági követelmények betartását 

mikrobiológiai, kémiai, fizikai és egyéb szempontokból; 

• GLP (Good Laboratoire Practisa – Jó Laboratóriumi Gyakorlat), mely biztosítja a termeléstől független, 

átfogóan megtervezett és helyesen kivitelezett ellenőrző eljárásokat. 

A 17/1999. (II.10.) FVM-EüM együttes rendelet tartalmazza az élelmiszer-előállítók és forgalmazók számára az 

Európai Unió higiéniai rendeletében rögzített irányelvek magyarországi megvalósíthatóságához elengedhetetlen 

erőírásokat. A rendelet I. sz. mellékletének függeléke a Jó Higiéniai Gyakorlat alapkövetelményeit tartalmazza. 

A 9/2001. (III. 30.) EÜM-FVM Együttes Rendelet a Jó Laboratóriumi Gyakorlat alkalmazását és ellenőrzését 

tartalmazza. 

A GMP, a GHP és a GLP alkalmazása jó kiindulási alapot biztosít a minőségirányítási rendszer kiépítéséhez. 

Nyomonkövetés 

A termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítani kell az élelmiszerek, a takarmányok, az 

élelmiszertermelésre szánt állatok, valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően 

bekerülő egyéb anyagok útjának nyomon követhetőségét. 

Az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy azonosítani tudják azon 

személyeket, akiktől az élelmiszert, takarmányt, az élelmiszertermelésre szánt állatot, valamilyen élelmiszerbe 

vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagot kapják. 

Ennek érdekében a vállalkozóknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek lehetővé 

teszik az ilyen információk eljuttatását az illetékes hatóságokhoz azok kérelmére. 

Az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozóknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel és eljárásokkal, 

amelyek lehetővé teszik azoknak az egyéb vállalkozásoknak az azonosítását, ahová termékeiket szállítják. 

Ezeket az információkat az illetékes hatóságok kérésére a hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. 
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A Közösségben forgalomba hozott, illetve valószínűleg forgalomba hozatalra kerülő élelmiszereket vagy 

takarmányokat el kell látni olyan címkékkel vagy azonosító eszközökkel, amelyek a vonatkozó meghatározott 

rendelkezések követelményeivel összhangban, a vonatkozó dokumentáción és információkon keresztül lehetővé 

teszik a termékek nyomon követését. 

6.3. 3.6.3 Veszélyelemzés a Kritikus Szabályozási Pontokon 
(HACCP) 

A HACCP mozaikszó és a tevékenység angol szavainak kezdőbetűiből állították össze: Hazard Analysis Critical 

Control Point (Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontokon), közkedvelt, könnyebben kiejthető magyar 

nevén HAPCI rendszer. A HACCP rendszer célja az élelmiszer-biztonság elérése. 

A HACCP olyan, a tág értelemben vett „jó gyártási és forgalmazási gyakorlatra‖ (Good Manufacturing and 

Distributing Practice, GMDP) és a „jó higiéniai gyakorlatra‖ (Good Hygienic Practice, GHP) alapozott 

élelmiszerbiztonsági kockázat-kezelő rendszer, amely önmagában vagy a teljes körű minőségbiztosítás (pl. az 

ISO 9000 szabvány-sorozat szerinti) minőségbiztosítási rendszer részeként is alkalmazható. 

Hangsúlyozni kell, hogy fogyasztó-, illetve a fogyasztás-orientált gondolkodás és cselekvés szükséges az egész 

élelmiszerláncolatban, akár közvetlenül a végfelhasználást, akár közbenső használati fázist szolgál a munkánk, 

tehát termékpálya-menedzsmentre van szükség, amely számára a vertikum minden láncszeme fontos. 

A HACCP rendszer lényege a GHP-val még ki nem zárható mikrobiológiai veszély(ek) azonosítása és a 

kockázatok becslése mellett azoknak a kritikus szabályozási (ellenőrzési és beavatkozási „pontoknak‖ a 

kiválasztása, felügyelete és az utóbbi eredményeinek a dokumentálása, ahol a veszély kialakulásának a 

megelőzése a leghatékonyabban valósítható meg. Azokról a „pontokról‖ van tehát szó, amelyeknél a kérdéses 

mikrobás szennyeződés és/vagy a mikroba-szaporodás kockázata a termelés, tárolás, szállítás és fogyasztásra 

előkészítés láncolatában a leginkább fennáll, illetve amelyeknél a mikrobák eliminálása/inaktiválása 

(„processing for safety‖) lehetséges. 

A HACCP koncepció lényegéhez tartozik az is, hogy a GMDP felügyelete nem feltétlenül, sőt nem is 

elsősorban mikrobiológiai módszerekkel történhet (ezek általában túlzottan idő-igényesek és nem eléggé 

reprodukálhatóak), hanem az egyszerűbben és gyorsabban mérhető más jellemzők (időtartam, hőmérséklet, pH, 

vízaktivitás stb.) ellenőrzésével. Nyilvánvaló, hogy például egy hőkezeléses pasztőrözési technológiánál a 

mikrobiológiai veszélyhelyzet észlelése sokkal hatékonyabb és gazdaságosabban lehetséges a pasztőrözési 

hőmérséklet és idő észlelésével, a folyamatszabályozás pedig a hőmérséklet és a hőntartási idő biztosításával, 

mint mikrobiológiai vizsgálatokkal. Egyes terméktípusok esetén a HACCP koncepció szerinti gyártásirányítás 

olyan hatékony lehet, hogy a mikrobiológiai vizsgálatok a minimumra szoríthatók, más esetekben viszont a 

környezet és a végtermék mikrobiológiai elemzése is lényeges eleme marad a hatékony minőségbiztosításnak. 

A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es 

évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges élelmiszerek fokozott biztonságossága által 

támasztott igények következtében. (Az amerikai Pillsbury Company, a NASA és az amerikai hadsereg 

élelmiszer-kutatóhelyei együttműködése révén). Erre az időre a végtermék vizsgálatok korlátai már 

nyilvánvalóvá váltak és egyre több figyelem fordult az élelmiszerek előállításával és az élelmiszerekkel 

foglalkozással kapcsolatos ellenőrzésre/szabályozásra. Az 1973-1985 közötti időszakban már az 

élelmiszerbiztonsági követelményeket illetően meghatározó szerepet játszó amerikai „polgári‖ kormányszervek 

(US Food and Drug Administration, a USDA Food Safety and Inspection Services), valamint az amerikai 

National Academy of Sciences, National Research Council testületek is felkarolták ezt a kezdeményezést. Az 

1985 – 1992 években olyan nagy tekintélyű szakmai testületek, mint az International Commission on 

Microbiological Specifications for Foods (ICMSF) és az amerikai National Advisory Committee on 

Microbiological Criteria for Foods fejlesztették a rendszer elméletét és gyakorlatát tovább egyes 

kiadványaikban, ami 1990-től mind az Európai Unió jogszabályozásával és direktíváival kapcsolatos 

tevékenységbe, mind a FAO/WHO Codex Alimentarius Commission irányításával folyó munkákba is beépült. 

Ez annak a felismerésnek köszönhető, hogy a HACCP koncepció az élelmiszerek nemzetközi kereskedelme 

szempontjából is fontos szerepet játszik, egységes szemléletmódot biztosítva a kereskedelmi megállapodások 

háttereként. Részévé vált a HACCP rendszer-szemlélet terjesztése a nemzetközi élelmiszer konszernek által 

támogatott International Life Science Institute (ILSI) munkájának is. Magyarországon az elmúlt években 

elsősorban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari Főosztálya és 

Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosztálya államigazgatási munkája, valamint a Magyar 
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Élelmiszerkönyv Bizottság jogharmonizációs tevékenysége és a különféle ipari tanácsadó szervezetek, a 

terméktanácsok és élelmiszerkutatási intézmények aktivitása révén egyre inkább beépül a hazai gyakorlatba is. 

A HACCP hét fő elemből áll (egyes fordítások szerint 7 alapelv teljesítésén alapul): 

1. A veszélyek (hazards) azonosítása, súlyosságuk és valószínű bekövetkezésük gyakorisága szerint 

rangsorolásuk, a kockázat (risk) alapján. A rendszerelemző munka első része az adott élelmiszertípus és az 

élelmiszer gyártási, értékesítési és fogyasztási láncolata szempontjából kritikus kórokozó 

mikroorganizmusok mint veszélyek) és az általuk képviselt kockázat meghatározása. 

2. Azon kritikus irányítási/szabályozási/felügyeleti pontok (critical control points, CCPs) kiválasztása, ahol a 

feltételezett (azonosított) veszély megelőzhető, kizárható vagy elfogadható szintre csökkenthető. Itt tehát az 

angol control szó nem szűkül le az ellenőrzés fogalmára, hanem szabályozás értelmű: a szóban forgó 

pontokon nemcsak vizsgálni, észlelni kell a veszélyt, illetve az azt indikáló paramétert, hanem eredményes 

beavatkozást lehet és kell végezni a kívánttól való eltérés korrigálása végett, a veszély megelőzése vagy 

elhárítása céljából. Kritikus pont lehet tehát akár egy nyersanyag vagy segédanyag, akár egy meghatározott 

helye az össz-tevékenységnek, egy művelet, résztevékenység vagy feldolgozási fázis. 

3. Azoknak a kritériumoknak az előírása (tehát azon határértékeknek, tűréshatároknak a meghatározása), 

amelyek a megfelelőt elválasztják a nem megfelelőtől, amelyek alapján eldönthető, hogy a kritikus 

szabályozási pont a veszély megelőzése szempontjából „kézben van tartva‖. 

4. A kritikus pontok felügyeletére (monitoring) alkalmas módszerek kiválasztása és alkalmazása. 

5. Azon helyesbítő intézkedések, tevékenységek meghatározása, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha 

monitoring szerint a CCP „nincs rendben‖. 

6. Annak az ellenőrzése és bizonyítása (igazolása, verifikálása), hogy a preventív rendszer megfelelően 

működik. 

7. Dokumentálás (a HACCP rendszer működtetését mutató feljegyzések, nyilvántartások). 

Az előbbiek miatt a rendszert illetően csak irányvonalakat, segédleteket lehet kívülállók segítségével készíteni, a 

rendszer az élelmiszerlánc adott helyeire specifikus, s csak azok konkrét elemzésére épülhet. Ezért a nemzetközi 

irodalomban publikált folyamatábrák és CCP jelzések csak tájékoztató jellegűek, nem pedig közvetlenül 

átveendőnek tekintendők. A HACCP rendszer kidolgozása tehát sokoldalú és gondos információgyűjtést és 

információ-elemzést igényel amit kellő alapossággal és szakszerűséggel csak interdiszciplináris csoport-

munkával lehet megvalósítani. A feladat élelmiszeripari értelemben pl. az üzemvezető, a technológus, a 

mikrobiológus, a gépészmérnök, az élelmiszeranalitikus, a minőségügyi szakember együttműködését, sőt a 

kereskedelmi eladó és a fogyasztó magatartását ismerő szakember közreműködését is igényli. Ehhez a 

felhasználásra kerülő anyagokat és termelési folyamatokat lépésenként kell áttekinteni szennyező-forrás voltuk 

vagy a kritikus mikroorganizmus (a veszélyt jelentő szennyező) szaporodását, ill. túlélését lehetővé tevő voltuk 

szempontjából. A vizsgálandó láncolatnak ilyen megfontolások szerinti folyamatábrája az elemzést és a rendszer 

áttekintését segíti. (Ez az elemző munka hasonló ahhoz, ahogy például a vegyiparban egyes gyártástechnológiák 

biztonságosságát elemzik baleseti vagy környezet-szennyezési kockázat szempontjából). Minden potenciális 

veszélyforrás viselkedését minden műveleti lépéssel összevetve összeállítható egy jegyzék a veszélyek 

mibenlétét, továbbá súlyosságuk, illetve a gyakoriságuk valószínűségének becslése révén a kockázatot illetően. 

Hangsúlyozni kell, hogy a technológia bármelyik elemének, az értékesítési körülményeknek és a termék 

felhasználás-módjának a megváltoztatása esetén szükségessé válhat a veszélyek újra-elemzése. Végérvényes 

HACCP-recepteket „előregyártani‖ úgysem lehet, mert a HACCP-rendszer specifikálásához mindig a helyi, a 

konkrét körülmények mélyreható ismerete szükséges. A kritikus pontok felügyelete a körülményektől és a 

folyamat jellegétől függően lehet folyamatos, vagy időszakos. 

A 34. ábrán tanulmányozható a CCP döntési fa. 

 

A preventív minőségbiztosításnak ez a rendszere elvileg gazdaságosabb, mint a hagyományos 

minőségellenőrzés, mert a kritikus irányítási/felügyeleti pontokra koncentrál és elkerüli a kiválasztott veszély 

szempontjából lényegtelen pontok felesleges vizsgálatát. A minőségügy korszerű és racionális koncepciója a 

hangsúlyt ma már nem a hagyományos hatósági szemlékre és a szúrópróbás mintavételre helyezi és a 
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minőségellenőrzés teljesítményét nem csupán a megvizsgált minták számával, hanem a vázolt irányítási 

rendszer minőség-centrikus kialakításával és hatékony működtetésével méri. Az ideális helyzet az, ha a HACCP 

terv már a gyártmány- vagy gyártásfejlesztési tevékenység részeként készül el, azaz, ha a „quality by design‖ 

elv érvényesül. 

A HACCP ugyanakkor vezetési rendszer is. Nem csupán az üzemi higiénikus vagy a minőségellenőr „ügye‖, 

hanem minden, a termelési folyamatban részt vevőé, de legfőképpen a vezetésé. A HACCP elemzés ugyanis a 

vezetés részére mutatja meg azt, hogy melyek a termékminőség (élelmiszerbiztonság) szempontjából a 

veszélyek és a kritikus szabályozási pontok és ez a vezetés számára lehetővé teszi, hogy az erőforrások ésszerű 

koncentrálásával a kritikus pontokon át az egész folyamatot ilyen értelemben irányíthassa. A döntési fát (CCP) 

menetét a 24. ábra mutatja be. 

6.4. 3.6.4 Jó mezőgazdasági gyakorlat kialakított követelmény 
rendszere (EUREPGAP) 

A biztonságos és egészséges élelmiszerek szabad mozgása lényeges eleme az Európai Unió belső piacának és 

jelentős mértékben hozzájárul az állampolgárok egészségéhez, valamint szociális és gazdasági érdekeihez. 

Az élelmiszerek Közösségen belüli szabad mozgása viszont csak úgy érhető el, ha a tagállamok 

élelmiszerbiztonsági követelményei között nincs jelentős különbség. Az élelmiszerbiztonság értelmében 

figyelembe kell venni az élelmiszertermelési folyamat minden aspektusát, az elsődleges termeléstől az 

élelmiszerek értékesítéséig és fogyasztóhoz jutásáig, hiszen a lánc minden elemének hatása lehet az 

élelmiszerbiztonságra. 

Az Európai Unión belül egységes élelmiszerbiztonsági előírások vannak érvényben. Azoknak az 

élelmiszereknek, élelmiszer alapanyagoknak a szabad piaci mozgása biztosított, amelyek az egységesített 

előírásoknak megfelelnek. Az EUREPGAP az elsődleges élelmiszer, élelmiszer alapanyag termelést biztosító 

agrártevékenység élelmiszer-biztonsági előírásainak közös nyelve. 

Az EUREPGAP követelményrendszer az Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP) nevű kiskereskedői 

szervezet kezdeményezésére jött létre 1997-ben. A cél az volt, hogy a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (Good 

Agricultural Practic, GAP) azon kereteit rögzítsék, amelyek az agrártermelés teljes termelési folyamataira 

kialakítandó legjobb gazdálkodás lényeges elemeit tartalmazzák. Az így kialakított és folyamatosan 

továbbfejlesztett normatív követelményrendszer megfelel a nemzetközi akkreditáció előírásainak (és az 

ISO/IEC Guide 65:1996 szerint akkreditálták). 

Az EUREPGAP olyan követelményrendszer, amely lehetővé teszi egyéni gazdálkodó vagy gazdálkodócsoport 

mezőgazdasági termelőtevékenységének nemzetközileg elismert tanúsítását. A tanúsítvány birtokosai az 

általános szabályozás feltételei mellett EUREPGAP logót használhatnak. 

Az EUREPGAP a következő agrártevékenységek tanúsítási követelményrendszerét kínálja fel: 

• Gyümölcstermesztés; 

• Zöldségtermesztés; 

• Gabonatermesztés; 

• Állattenyésztés. 

Az EUREPGAP a megadott agrártevékenységek követelményrendszerét a következő szempontok szerint adja 

meg: 

• Élelmiszerbiztonság; 

• Környezetvédelem; 

• Munkaegészségügy; 

• Állatvédelem. 
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7. 3.7 Az ISO 9000-es szabványsorozat 

A minőségirányítási rendszerek eredetileg a katonaság (1968-as NATO-szabvány a hadiipari beszállítók 

számára), az atomenergia és a repülés területén alakultak ki, ahol a biztonság központi kérdés. E területeken a 

hagyományos műszaki ellenőrzés nem nyújtott kellő biztonságot, ezért olyan rendszert kellett építeni, amely 

nem elégszik meg a végellenőrzéssel, hanem gyártásközi ellenőrzésekkel minden eltérést idejében észrevesz és 

kiküszöböl. Az így bevezetett minőségszabályozást a gyártás minden műveletére és kiegészítő folyamatára 

kiterjesztették, gondoskodtak a feladatok és mért eredmények dokumentálásáról, hogy a rendszert 

ellenőrizhetővé tegyék. Így olyan rendszer jött létre, amely a hibákat kellő időben ki tudja szűrni. 

Ezt az elvet terjesztette ki a polgári életre az 1979-ben katonai szabványok alapján készült BS 5750-es 

szabvány, amely alapjául szolgált az 1987-ben kiadott ISO 9000-es nemzetközi szabványsorozatnak. Európában 

a 16 ország nemzeti szabványügyi szervezetei (CEN) elfogadták és EN 29000:1987 jelzéssel megjelentették ezt 

a szabványt. A bevezetést követően összegyűlt tapasztalatok alapján az első felülvizsgálat 1994-ben történt meg. 

Ez a változat, amely már sok problémát kiküszöbölt, EN ISO 9000 jelzéssel került kiadásra. Az egyes 

tagországok átvették, lefordították és nemzeti szabványként adták ki, nálunk MSZ EN ISO jelzéssel. Az ISO 

9001 és 9002 szerinti rendszerek széles körű elterjedése során kiderült, hogy a rendszer bevezetése nem 

feltétlenül jelent megoldást minden problémára. Egyes vállalatok, amelyek minőségügyi rendszert vezettek be, 

nem érték el a kitűzött eredményeket. Főként olyan vállalatoknál fordult ez elő, amelyek a rendszert vevőik 

követelése miatt, nem pedig saját meggyőződésből vezették be, és a rendszer stabilizáló ereje, bürokratizáló 

hatása erősebb volt, mint a vevők változó igényeinek érvényesítése. A kritikai észrevételek hatására 1995-tõl 

kezdődően folyt az ISO 9000-es szabványsorozat felülvizsgálatának tervezése, amely az 1994. évinél mind 

filozófiájában, mind céljaiban jelentősebb volt. Az átdolgozás 2000 végére lezárult és 2000. december 15-én 

megjelent a korszerűsített ISO 9000:2000-es szabványsorozat. 

A minőségügyi szabványok egy családot alkotnak, amelynek tagjai folyamatosan gyarapodnak az újabb igények 

jelentkezésével. A minőségirányítás nemzetközi, európai és nemzeti szabványait a 2. táblázat tartalmazza. 
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7.1. 3.7.1 Az ISO 9001-es szabvány szerinti minőségirányítási 
rendszer nyolc alapelve 

1. Folyamatszemléletű megközelítés 
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A kívánt eredményt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a velük kapcsolatos erőforrásokat 

folyamatként kezelik. Ebben a megközelítésben arra kell ügyelni, hogy az egyik folyamat kimenetele gyakran 

egyben a következő folyamat közvetlen, vagy közvetett bemenetele. 

2. Rendszerszemlélet az irányításban 

A korábbi szabványok alkalmazói elsősorban nem arra ügyeltek, hogy a gyártás minden fő- és segédfolyamatát 

szabályozzák. A szabványnak nem célja, hogy a minőségirányítási rendszerek szerkezetét vagy dokumentációs 

rendszerét egységesítse, hanem testreszabott rendszer kialakítását szorgalmazza. Tehát a rendszer 

dokumentációjának mértékét attól függően kell meghatározni, hogy milyen a szervezet nagysága és típusa, a 

folyamatok bonyolultsága és kölcsönhatásai, valamint a munkatársak felkészültsége, a dokumentumok 

megjelenhetnek bármilyen alakú vagy típusú adathordozón. 

3. Tényeken alapuló döntéshozatal 

A helyes és eredményes döntések az adatok és egyéb információ elemzésén alapulnak. Ez az alapelv eddig is 

érvényesült, többek között az audit során mindig is különösen ügyeltek arra, hogy minden "nem-

megfelelőséget" tényekkel támasszanak alá. Az ISO 9001:2000 keretei között azonban ez az alapelv kibővül: a 

szabvány előírja, hogy a szervezet gyűjtsön és elemezzen olyan adatokat, amelyek alkalmasak a 

minőségirányítási rendszer megfelelőségének és eredményességének meghatározására és fejlesztési 

intézkedések kitűzésére. A megfelelőség kiterjed a teljes dokumentációra, folyamatokra és minden egyébre, ami 

a folyamatos fejlesztést és a különböző szabványok megfelelő alkalmazását lehetővé teszi. 

4. Vezetés 

A szabvány előírja, hogy a vezetőségnek gondoskodnia kell a termék megfelelőségét biztosító feltételrendszer 

meghatározásáról, valamint a szükséges eszközök beszerzéséről és fenntartásáról. 

5. Vevőközpontúság 

A szervezetek a vevőiktől, illetve azok igényeinek kielégítésétől függenek, ezért fontos, hogy megértsék ezeket 

a jelenlegi és jövőbeli vevői szükségleteket, valamint igyekezzenek felülmúlni a vevők elvárásait. Ezzel 

kapcsolatban a vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a vevői igényeket meghatározzák, követelményekké 

alakítsák át és teljesítsék. 

6. Folyamatos fejlesztés 

Állandó célként kell szerepeltetni a szervezet teljes működésének folyamatos fejlesztését. Ez az alapelv a 

korábbi szabványokban nem szerepelt. 

7. Munkatársak bevonása 

A munkatársak a szervezet lényegét jelentik, tehát be kell őket vonni a döntéshozatalba, hogy képességeiket 

maximálisan a szervezet javára lehessen hasznosítani. Ez a bevonás vonatkozik a munkatársak kiválasztására, a 

képzésre és a tudatosságra is. 

8. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal 

Olyan megfontolásra ösztönöznek, hogy a szervezet gondolja át partnerkapcsolat létesítésének célszerűségét 

beszállítóival úgy, hogy az felölelje közös stratégia kidolgozását, valamint az ismeretek, a kockázatok és a 

haszon megosztását. 

A 9001-es szabvány folyamat központúságon alapuló rendszer modelljét az 25. ábra tartalmazza. Az ISO 9001-

es szabvány úgynevezett „keretszabvány‖, meghatározza, hogy „mit kell‖ a szervezetnek biztosítani, de a 

„hogyant‖ a rendszert fejlesztőknek kell mellé rendelni. A rendszer hatékony működése alapvetően a 

szabályozások megfelelőségétől függ. A rendszerkialakítás időszükséglete a vállalkozás méretétől függően egy-

másfél év között változhat. Alapvető dokumentációja a Minőségirányítási kézikönyv, Folyamatszabályozások, 

valamint a Munkautasítások. A szabvány által előírt valamennyi feltételt teljesíteni kell. Három hónapos 

működési időszakot követően tanúsítható (certifikáció) független, harmadik fél által. A tanúsítvány 

érvényessége 3 év, évenkénti felügyelet mellett. 

8. 3.8 Az Európai Minőségfejlesztési Politika 
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Az Európai Minőségfejlesztési Politika olyan keretpolitika, amelynek az a célja, hogy széles körben 

megismertesse és elősegítse a minőségügynek a társadalom egészére gyakorolt kedvező hatásait. Emellett az 

európai minőségpolitika célja a gazdaság szereplőinek erejére támaszkodva, azt erősítve növelje Európa 

versenyképességét, így az új Közösségi Iparpolitika horizontális megközelítésének egyik kulcseszköze. 

A minőségügy a minőségszabályozásból - ami közvetlenül érintette a termék- és szolgáltatásminőséget, ezen 

belül a gyártási folyamat irányítását és felügyeletét - mára minőségmenedzsmentté fejlődött. A minőségügyi 

stratégiák hozzájárulhatnak az önszabályozás (önértékelés) kialakulásához és ahhoz, hogy a jövőben csökkenjen 

a jogszabályok száma. A minőségügyi stratégiák, akárcsak a kompetitív stratégiák, továbbra is a gazdaság 

szereplőinek a fő feladatát képezik, azonban a jövőben is a kormányzatok, a hatóságok felelnek azért, hogy a 

jogi, politikai és az általános gazdasági környezet kedvező legyen az ipar fejlődése számára. 

Az EU minőségpolitika megvalósításához az EU öt konkrét lépésre összpontosít: 

• Európai Minőségi Díj /folyamatos fejlődés és üzleti kiválóság 

• Benchmarking 

• Európai Minőségi Hét 

• Az európai minőség figyelése (CSI - Vevői megelégedettségi index) 

• A minőségügyi szakemberek minősítésének európai rendszere. 

Az Európai Minőségfejlesztési Politika az európai ipar versenyképességének növelését célozza. E politika 

megvalósításának, stratégiájának legfontosabb követelménye az érvényben lévő biztonsági előírásoknak, a 

kötelezően betartandó európai jogszabályoknak való megfelelés, továbbá olyan minőségirányítási stratégiák 

követése, amelyeket az aktuális piaci igények határoznak meg. A biztonsági előírások rendeletekben, 

határozatokban és direktívákban megjelenő követelményeinek betartása alapkövetelmény. A versenyképesség 

növekedéséhez ezen alapkövetelménynek és az üzleti kiválóság folyamatos fejlődésre vonatkozó 

követelményének együtt kell érvényesülnie. 

A minőségpolitika megvalósítását segítő programokban szerepelnek az emberközpontú vezetési stílus, a 

munkaerő integrálásának segítését, a vállalati minőségügyi stratégiák kialakítását és minőségfejlesztési 

módszerek, eljárások bevezetését segítő, ösztönző programok. Emellett megjelennek a kis- és 

középvállalkozások speciális igényeit, azok kutatás-fejlesztési képességeit segítő programok, a 

környezetvédelmi politikához kötődő környezetirányítási rendszer elterjesztését segítő program, továbbá a 

kutatás-fejlesztési programok célzott minőségügyi projekteket tartalmazó kezdeményezései. 
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3. fejezet - 4. JÓ MEZŐGAZDASÁGI 
GYAKORLAT 

1. 4.1 Bevezetés 

Közismert tény, hogy az intenzív mezőgazdaságnak számos negatív hatása van a környezetre. Az EU Közös 

Agrárpolitikája (KAP) a mezőgazdasági termelés növelését korábban gyakran a környezeti állapot rovására 

támogatta. Az olyan intézkedések, mint az ártámogatások és a közvetlen kifizetések előtérbe helyezték az 

intenzív termelést, a gazdálkodási tevékenységek egysíkúságát, szürkeségét. Nem hiányoztak azok az esetek 

sem, amikor sérült a növény- és állatvilág, emelkedett a folyó- és állóvizek nitrát és növényvédőszer-maradvány 

szintje, túlzottan kihasználták a rendelkezésre álló vízforrásokat. 

Valamint az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy a fogyasztók elvárásai az élelmiszerrel – a termékek 

minőségével és biztonságával – szemben, a termelés – feldolgozás – kereskedés során egyre inkább növekszik. 

Jelentősen megnövekedett a gazdáknak az élelmiszerbiztonságban betöltött szerepük is. A piaconmaradás 

érdekében fokozottan eleget kell tenniük a szigorodó szabályoknak és szabványkövetelményeknek, hozzáadott 

értéket képviselő termékeket kell előállítaniuk, illetve a követelményeknek megfelelően új technológiákat, 

eljárásokat kell tevékenységükbe iktatatniuk, mint amilyen a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy). 

Ezért fontos, hogy az élelmiszer előállító láncban érintett minden szervezet részt vállaljon abban a felelősségben 

és feladatban, hogy a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat teljes körűen bevezetésre és fenntartásra kerüljön. Ha fenn 

kívánjuk tartani a fogyasztók friss termékekkel szembeni bizalmát, akkor a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat elemeit 

meg kell valósítani, illetve a rossz gyakorlat példáit el kell távolítani a tevékenységből. 

A környezettudatos gazdálkodási formák gyakorlatias kivitelezését a Jó Mezőgazdasági Gyakorlatnak (JMGy) 

nevezett, a mezőgazdaságban dolgozó szakemberek által összeállított és elfogadott legjobb gyakorlatok 

alkalmazása teszi lehetővé. 

Mivel a JMGy a szakma által elfogadott és nem a jogszabályok által meghatározott követelményrendszer, ezért 

alkalmazása nem kötelező. Viszont számos jogszabály létezik, mint például a mezőgazdasági támogatások 

alapját képező, többször módosított 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet. Az ebben foglalt „Helyes Gazdálkodási 

Gyakorlat‖(Good Farming Practice) a JMGy-hez képest szűkebb terjedelemben fogalmazza meg azokat a 

környezeti terhelés csökkentését célzó követelményeket, amelyek teljesítése esetén a gazdák támogatást 

igényelhetnek. 

A Jó Mezőgazdasági Gyakorlat meghatározza a jó gyakorlat kialakításának alapelemeit a növénytermesztés 

(gyümölcs, zöldség, burgonya, saláták, vágott virág) teljes folyamatára. Meghatározza a vezető európai termelő 

szövetségek számára elfogadható minimális követelményeket, ezeket azonban néhány termelő saját maga elé 

állított követelményrendszere túlhaladja. 

Figyelembe véve az élelmiszertermékeket előállító gazdaságok gyors változásait, a globalizációs folyamatokat, 

valamint a növekvő fogyasztói aggályokat az előállított termékek minőségével és biztonságával, a termesztés 

környezeti kockázataival szemben, a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat elnevezés az utóbbi években jelentős 

változásokon ment át. A termelő gazdák, feldolgozók és a kiskereskedő láncok, az egyre szorosabb minőségi és 

biztonsági kérdéseknek próbálnak megfelelni, hogy biztosítani tudják a termesztés hosszútávon történő 

fenntartását. A JMGy ezeknek a céloknak a megvalósításában nyújt segítséget. 

A JMGy azokat a környezettel, gazdasággal, társadalommal kapcsolatos gazdálkodási ismereteket tartalmazza, 

amelyek biztosítékai az egészséges, biztonságos körülmények között előállított mezőgazdasági termék 

előállításnak. A termelő gazdák, elsősorban a gyümölcstermesztésben és a zöldségtermesztésben, már 

alkalmaznak olyan technológiai elemeket, amelyek a mezőgazdaság hosszú távú fennmaradásnak a biztosítékai, 

mint az integrált növénytermesztés. 

2. 4.2 A Jó Mezőgazdasági Gyakorlat helye a 
termesztési rendszerekben 
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A mezőgazdasági termelésben három termelési mód (rendszer) különböztethető meg: 

1. hagyományos: versenyképes termékeket előállító intenzív termesztés, melyet a magas fokú szakosodás és 

magas input anyagfelhasználás (pl. műtrágyák, növényvédő szerek, energia) jellemez. A rendszernek számos 

negatív környezeti hatása van. 

2. öko-termesztés (bio-termesztés): környezetbarát technológia, amelyben nem, vagy csak kis mértékben 

alkalmaznak műtrágyákat és növényvédő szereket. Piacra kerülés szempontjából az előállított termékeket 

harmadikféllel tanúsíttatni kell. Az előállított termékek köre szűk, bizonyos fogyasztói szegmensek ellátására 

szolgál és nem minden élelmiszerpiacon lehet megtalálni. Nagy tömegek ellátására nem alkalmas. 

3. fenntartható: versenyképes termékeket előállító környezetkímélő technológiákat alkalmazó 

növénytermesztési és állattenyésztési rendszer. Mivel rendszerszemléletű, ezért gyakran az integrált rendszer 

elnevezést is alkalmazzák (integrált termesztés, integrált növényvédelem). A növényvédelmi kezeléseknél 

például előtérbe kerül a megelőző és a biológiai védekezés. Ezek a gazdaságok általában több ágazati 

tevékenységet folytatnak, kevésbé szakosodtak. 

További két kisebb mértékben elterjedt termelési mód: 

1. extenzív gazdálkodás: a gazdálkodást az alacsony jövedelmezőségi szint jellemzi, más néven külterjes 

gazdálkodásnak nevezhető, amely a megtermelt áru minőségét bizonyos mértékben negatívan érintheti. Kis 

mennyiségű növényvédőszer és műtrágya felhasználás jellemzi. A termesztésből hiányoznak például az 

intenzív termesztésben használt fajták. Leginkább az egyéni gazdákra jellemző termelési mód. 

2. precíziós gazdálkodás: a fejlett mezőgazdasággal rendelkező gazdaságokra jellemző rendszer, amelyet 

egyelőre kisebb területen viszont fejlett technológiai eljárásokkal (pl. műholdvezérlés) valósítanak meg. 

Nagy hangsúlyt fektetnek a vetés – trágyázás – növényvédelem – betakarítás és a termékkezelések 

pontosságára, a termékek minőségének megőrzésére, a környezetet terhelő tényezők minimális szintre való 

csökkentésére. 

A JMGy alkalmazásának alapja az integrált növénytermesztés, ezen belül is az integrált növényvédelem. 

A JMGy megközelítésben négy elvet minimálisan be kell tartani mindenesetben: 

• hatékony és gazdaságos, elegendő és biztonságos élelmiszer előállítás biztosítása, 

• a természeti erőforrások megőrzése és fenntartása, 

• az életképes gazdálkodás megőrzése és a fenntartható megélhetés biztosítása, 

• a társadalmi, kulturális szükségleteknek a teljesítése. 

A JMGy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar esetében azokra a lényeges legjobb termesztési gyakorlatokra 

vonatkozik, amelyek biztosítják, hogy az élelmiszert az élelmiszerbiztonsági követelményeknek és a vásárlónak 

megfelelő minőségben állítják elő. 

3. 4.3 A Jó gazdálkodási gyakorlathoz kapcsolódó 
definíciók 

Túllegeltetés: olyan intenzív legeltetés, 

 

amely az adott földterület teherbírását meghaladja. A felszín feltöredezése (azaz a növényzet elpusztulása, a 

talaj tömörödése) is együtt járhat vele. A gyep elszegényesedéséhez, takarmánynak alkalmatlan fajok 

elszaporodásához, talajerózióhoz vagy akár a növénytakaró (teljes) elvesztéséhez vezethet. 

Alullegeltetés: kárt okozhat az is, ha a legelőt nem használják ki a szükséges mértékig: ilyenkor romolhat a 

növényzet tápértéke és hozama. Egyes agresszív növényfajok és cserjék elszaporodhatnak, ami csökkenti az 

érintett terület biodiverzitását. 
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Vetésforgó: egy adott földterületen az egyes növények előre meghatározott terv szerint követik egymást. 

Sávos művelés: az ültetés és a kapálás csak a sorok közötti távolság egyharmadára terjed ki, a sávok között 

pedig a felszínt nem kapálják, itt a talajerózió elleni védelem céljából takarónövényt alkalmaznak. 

Kapás növények: a haszonnövények egy csoportja (burgonya, cukorrépa, kukorica stb.) amelyeknél a sorok 

közötti térköz elég széles a gépi kultivációhoz. 

Monokultúra: olyan növénytermesztési rendszer, amelyben egy adott földterületen minden évben ugyanazt a 

növényt termesztik. 

Hüvelyesek: élelmezési, takarmány és talajtakaró haszonnövények csoportja, melynek tagjai a borsó, a bab, a 

szójabab, a földimogyoró, a lóhere, a lucerna, a somkóró stb. Nitrogénmegkötő növényekként is emlegetik őket, 

mivel a légköri nitrogént átalakítva képesek növelni a talaj nitrogéntartalmát. Nitrogénmegkötő képességük 

miatt a hüvelyesek a vetésforgók fontos részét képezik. 

Trágya: minden olyan szerves (istállótrágya, zöldtrágya, komposzt, hígtrágya, stb.) vagy szervetlen, természetes 

vagy szintetikus anyag, amelyet a növények növekedéséhez szükséges elemek (pl. nitrogén (N), foszfát (P2O5) 

és kálium-oxid (K2O) kijuttatására használnak. 

Természetközeli élőhely: olyan terület, amely az emberi tevékenység (különleges, extenzív mezőgazdasági 

módszerek) következtében tett szert a biodiverzitás illetve a természetvédelem szempontjából fontos 

jellemzőkre, ám állapota természetközeli. 

Gazdálkodási nyilvántartás: A gazdálkodási tevékenységről gyűjtött adatok összessége (földhasználat, 

trágyahasználat, vetésforgók, felhasznált fajták, vetési paraméterek, gyomirtás, növényvédő szerek használata, 

betakarítás részletes adatai stb.). 

Növényvédő szerek: ide tartoznak a rovarirtó, gombairtó, rágcsálóirtó és gyomirtó szerek, a fertőtlenítő gázok, a 

fertőtlenítő szerek, a féregirtó szerek és minden egyéb, rendeltetése szerint bármely élő kártevő irtását szolgáló 

vegyszer. 

Növényvédelmi nyilvántartás: e nyilvántartások lehetővé teszik, hogy a gazdálkodó a növényvédő szerek 

kihelyezéséről és a felhasznált növényvédő szerekről teljes körű nyilvántartást vezessen. 

Növényvédelmi előrejelző rendszer: A növényvédelmi tevékenység optimalizálására a szükséges meteorológiai 

adatok segítségével a károsító szervezetek megjelenésének előrejelzésére szolgáló rendszer. 

Környezetbarát növényvédő szer: olyan növényvédő szer, amely a környezetre, beleértve az embert és az 

állatokat is, nem vagy csak mérsékelten mérgező hatóanyagot tartalmaz. 

Ökológiai kompenzációs terület: olyan része a parcellának, amelyen nem folyik termesztés, növényvédelem és 

trágyázás, így a természetes ellenségek, valamint a védett fajok számára a búvóhely biztosított. 

Talajvédelem: a termőföld termékenységének és minőségének (pl. talajszerkezet, pH) megóvása, fizikai, kémiai 

és biológiai romlásának megelőzése, illetőleg elhárítása alkalmas talajművelő eljárásokkal, talajjavító trágyákkal 

és kémiai anyagokkal stb. 

Zöld folyosó: az ökológiai hálózat része, amely a félig természetes és természetes élőhelyeket (árterek, folyó 

menti sávok, mezővédő erdősávok, sövények, tábla szegélyek stb.) magába foglalva folyosóként szolgálnak a 

vándorló állatok számára. 

Tanyás gazdálkodás: Magyarországra jellegzetes gazdálkodási forma, és egyben tájgazdálkodási mód, mely 

esetben a gazdálkodó egész évben vagy a mezőgazdasági szezonban (tavasztól őszig) a földterületéhez 

kapcsolódó tanyán lakik, és általában vegyes gazdálkodás, vagyis szántóföldi növénytermesztés mellett 

zöldségtermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkoznak. Erre a gazdálkodási módra a kisparcellás 

mozaikszerű, extenzív művelés jellemző. Általában családi gazdaság keretein belül történik a mezőgazdálkodás. 

4. 4.4 A helyes gazdálkodási gyakorlat előírásai 
/követelményrendszere 
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A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, ill. a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének 

meghatározásáról szóló 4/2004. (I.13.) FVM rendelet együttesen előírják, hogy az egyes vidékfejlesztési 

támogatások – pl. agrár-környezetgazdálkodási támogatás, Kedvezőtlen Adottságú Területek támogatása – 

kötelezettségeit felvállaló gazdálkodóknak gazdaságuk teljes területén követniük kell a Helyes Gazdálkodási 

Gyakorlatot. 

I. A szántóföldi növénytermesztés előírásai: 

1. Monokultúrás termesztés alkalmazása nem lehetséges, kivéve az évelő takarmánynövényeknél, a 

méhlegelőnél és a zöldtrágyázás céljából vetett növények esetében. 

2. A vetésforgó kialakításában a következő irányelveket kell figyelembe venni: 

• cukorrépa, cékla, takarmányrépa, burgonya, lóbab, szója és csillagfürt négyévente csak egyszer kerülhet 

ugyanarra a táblára; 

• napraforgó ötévente egyszer kerülhet ugyanarra a táblára; 

• legalább ötévente egyszer pillangós vagy zöldtakarmány növényt kell termeszteni a vetésváltásban, 

beleértve a másodvetést is; 

• szárazborsó hétévente csak egyszer termeszthető; 

• kukoricát csak alacsony nitrogénigényű növény követhet; 

• két nem évelő pillangós növény termesztése között minimum két év szünetet kell tartani; 

• lucerna után nem következhet egyéb pillangós növény, illetve lucerna után az utóveteménynek jelentős 

nitrogénigényűnek kell lenni; 

• szója, napraforgó és olajrepce nem követhetik egymást; 

• a vetésforgóban a kalászosok és a kukorica együttes részaránya nem haladhatja meg a hetvenöt százalékot. 

3. A mechanikus gyomirtást a gyomok virágzása előtt el kell végezni. 

4. Évente eltérő mélységű talajművelés alkalmazása 

5. A szalmabálákat egy hónapon belül le kell hordani a területről a betakarítást követően. 

II. A gyepgazdálkodás előírásai: 

1. Szarvasmarha, juh, kecske, dám- és gímszarvas, szamár, ló és bivaly (egyéb állat nem legeltethető) esetében 

az állatsűrűség mértéke nem haladhatja meg: 

• az 1,8 állategység/hektár értéket a nem nitrátérzékeny területeken; 

• az 1,4 állategység/hektár értéket a nitrátérzékeny területeken. 

2. A bálázást és a széna lehordását legfeljebb egy hónapon belül el kell végezni. 

3. Gyepek égetése tilos. 

4. A legeltetési időszak végén tisztító kaszálást kell végezni minden évben. 

5. A téli legeltetés tilos. 

6. Minden gépi munkát a gyepterület károsítása nélkül kell végezni. 

III. A tápanyag-gazdálkodás előírásai: 

1. Ötévente szűkített talajvizsgálat (pH, humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, 

K20). 
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2. Tisztított szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya kijuttatás és talajjavítás a talajvédelmi hatóság engedélye 

alapján végezhető, betartva a vonatkozó jogszabályban foglalt előírásokat. 

3. A gazdálkodó a nitrogéntrágyázás során nem lépheti túl a kedvezőtlen és nem kedvezőtlen adottságú, 

továbbá a nitrátérzékeny és nem nitrátérzékeny területekre megadott határértékeket (lásd a kiegészítő 

táblázatot). 

4. A nitrátérzékeny területeken az akcióprogram előírásait kötelező betartani [a 49/2001. (IV. 3.) Korm. 

rendelet 8. § (1)-(3) bekezdései, illetve 9. § (1)-(2) és (4) bekezdésében foglaltak mellett]. 

5. A nem nitrátérzékeny területeken az alábbi előírásokat kell betartani: 

• Meredekebb lejtésű területeken trágyát kijuttatni csak azonnali bedolgozás mellett lehet. 

• Trágya nem juttatható ki felszíni víztől, forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló 

kúttól tízméteres sávban, valamint hullámtereken, parti sávokban és vízjárta területeken. 

• Gyors hatású, könnyen oldódó nitrogéntrágya, trágyalé, hígtrágya betakarítás után csak akkor juttatható ki 

a szántóterületre még az adott évben, ha a trágyázás és a megfelelő talajfedettséget biztosító növény vetése 

közötti idő nem több mint tizennégy nap. 

• Tilos a trágya kijuttatása december 1. és február 15. között. Nem juttatható ki trágya fagyott (a talaj öt 

centiméter vagy annál nagyobb mélységig tartósan fagyott), vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított 

talajra. 

• A gazdálkodó istállótrágyát csak szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornával 

és aknával ellátott, legalább nyolc havi trágyamennyiség tárolására alkalmas trágyatelepen, hígtrágyát 

legalább négyhavi trágyamennyiség tárolására alkalmas szigetelt tartályban, medencében tárolhat.( a nem 

nitrátérzékeny területen az állattartó gazdálkodónak a hígtrágya és istállótrágya tárolókra vonatkozó 

előírásokat az alábbi határidők szerint kell teljesíteni a Nitrát Akció Terv előírásainak megfelelően. 

• hígtrágya tároló 50 nagyállategység / gazdaság felett 2006. január 1-től; 

• hígtrágya tároló 50 nagyállategység / gazdaság alatt 2010. január 1-től. 

• istállótrágya tároló 50 nagyállategység / gazdaság felett 2010.január 1-től; 

• istállótrágya tároló 50 nagyállategység / gazdaság alatt 2014. január 1-től.) 

IV. A növényvédelem előírásai: 

1. A mezőgazdasági tevékenység során kizárólag hatóságilag engedélyezett növényvédő szert és termésnövelő 

anyagot lehet felhasználni a technológiai és a felhasználásra való jogosultsági előírások maradéktalan 

betartása mellett. Növényvédő szert emberi és állati tartózkodásra, valamint élelmiszer és takarmány 

tárolására szolgáló helyiségtől elkülönített és biztonságosan zárható raktárban vagy szekrényben, tűz- és 

robbanásveszélyt kizáró, egészséget és környezetet nem veszélyeztető módon szabad tárolni [a növényvédő 

szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek 

csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet előírásai 

szerint]. 

2. Tilos növényvédő szert tárolni 1 kilométeres távolságon belül 

• a Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó és a fürdőzésre kijelölt vizek partvonalának teljes hosszában, 

• a vízművek, víznyerőhelyek védőterületén belül. 

3. Gondoskodni kell a növényvédelmi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű 

összegyűjtéséről, kezeléséről, ártalmatlanításáról (vonatkozó jogszabálynak megfelelően). 

4. A növényvédelmi tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú növényvédelmi gépek és növényvédő 

szer kijuttatására szolgáló berendezések használhatók. 

V. A természet- és tájvédelem előírásai: 
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1. A gazdálkodónak kerülni kell a természetes vagy természet közeli élőhelyek károsítását a mezőgazdasági 

tevékenység (kiszántás, trágyázás vagy vegyszerezés, tájelemek elmozdítása stb.) során is. 

2. A gazdálkodónak kerülni kell a gazdaság területén elhelyezkedő történelmi és építészeti szempontból értékes 

műemlékek és területek károsítását, rongálását a mezőgazdasági tevékenység során. 

3. A gazdálkodó nem változtathatja meg a kialakított parcellaméretet. 

4. Melioratív meszezés, drénezés és öntözés nem engedélyezett. 

5. Csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási módszerek és technológiák alkalmazhatók (kaszálás a 

tábla közepétől kifelé haladva, a táblaszegélyeket utoljára kell lekaszálni). 

6. Ideiglenes vagy állandó épületek létesítését csak az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságának jóváhagyásával 

lehetséges. 

7. Az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság szakembereinek bevonásával egyedileg kell meghatározni a kaszálás 

időpontját az ex lege védett lápokon. 

8. A meglévő fasorokat, erdősávokat, idős fákat meg kell őrizni. 

9. A termesztéssel kapcsolatos technológiai munkálatok során bármilyen depónia (trágyaszarvas, bálakazal, 

szalmakazal stb.) csak a művelt területen hozható létre. 

10. Fokozottan védett madárfajok fészkének megtalálása esetén a gazdálkodónak haladéktalanul értesíteni 

kell az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság szakembereit. 

11. Az állatok éjjeli szálláshelyének kialakításánál csak természetes anyagokat lehet (fa, nád) felhasználni. 

12. A pásztorok szálláshelyének kialakítását tájba illően, a hagyományos építészeti anyagok és módszerek 

felhasználásával kell elvégezni. 

13. A tókák, belvizes foltok megőrzése kötelező. 

VI. Az állattartás előírásai: 

1. A gazdálkodónak az állattartás során gondoskodnia kell az állat számára olyan életkörülmények 

biztosításáról, amelyek megfelelnek az állat fajának, fajtájának, nemének, korának jellemző fizikai, élettani, 

tenyésztési, viselkedési és szociális sajátosságainak, valamint egészségi állapotának. 

2. Az állat etetése és itatása során csak olyan takarmányt és ivóvizet, illetve egyéb itatásra alkalmas folyadékot 

szabad felhasználni, amely az állat, illetve közvetve az ember egészségét nem veszélyezteti. 

3. Az állattartó köteles állatának rendszeres állatorvosi ellátásáról gondoskodni. 

4. Az állattartónak az állatok tartása, szállítása és forgalmazása során gondoskodnia kell az állat-egészségügyi, 

állatvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáról. 

VII. A talajerózió előírásai: 

1. Eróziónak kitett területeken, tavaszi vetésű növények vetéséig talajfedettség biztosítása. 

2. Erózióval veszélyeztetett területeken szintvonalas talajművelés alkalmazása. 

3. Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése. 

4. Tizenkét százaléknál nagyobb lejtésű területen kapás kultúrák termesztése tilos. 

5. Természetes talajvédelmet szolgáló meglévő zöld sávok (sövények, táblaszegélyek stb.) megőrzése. 

6. Talaj megnyitását eredményező művelést követően talajlezáró művelet alkalmazása. 

VIII. A talaj szervesanyag-tartalmának előírásai: 
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1. Betakarítást követő tarlóhántás, illetve tarlóápolás alkalmazása. 

2. A tarló égetése tilos. 

IX. A talajszerkezet előírásai: 

1. Termőföld hasznosításának megfelelő gépek, eszközök alkalmazása. 

2. A termőföld művelése a nedvességtartalomnak megfelelő művelet- és menetszám mellett úgy történjen, hogy 

a talajszerkezet romlása, tömörödése elkerülhető legyen. 

3. Periodikus (ötévente egyszer) mélyművelés alkalmazása. 

X. A művelés minimális szintjének előírásai: 

1. Szántóterületek művelésben tartása, gyommentes állapot biztosítása mellett. 

2. A tájképet alkotó természetes elemek megőrzése. 

3. Biztosítani kell a természetes gyepterületek megőrzését. 

4. A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nem kívánatos lágy- és fás szárú növények 

megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni. 

5. A gyepterületen a megfelelő állatsűrűséggel kell biztosítani az alul-, illetve túllegeltetés elkerülését, vagy 

legalább évente egyszeri tisztító kaszálást kell végezni. 

XI. A gazdaság területének rendben tartása: 

1. A gazdálkodónak a gazdaságot és annak környezetét rendben, hulladékmentesen kell tartani a vonatkozó 

jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelően. 

2. A gazdálkodónak gondoskodni kell a használatában lévő gazdasági utak jó állapotának fenntartásáról, 

valamint a csapadékos idő okozta úthibák kijavításáról. 

XII. A kötelező nyilvántartások: 

1. A gazdálkodónak a mezőgazdasági parcellán végzett tevékenységeiről naprakész nyilvántartást kell vezetni 

az FVM által rendszeresített formanyomtatványon, a gazdálkodási naplóban, amely tartalmazza a tápanyag-

gazdálkodásra vonatkozó részleteket is. 

2. A gazdálkodónak a gazdálkodása során felhasznált növényvédő szerekről, valamint azokkal kapcsolatos 

tevékenységéről permetezési naplót kell vezetnie. 

3. A gazdálkodónak az állattartás során vezetnie kell az állat-egészségügyi, illetve állatjóléti jogszabályokban 

részletezett nyilvántartásokat. 

4. A gazdálkodónak a nyilvántartásokat és azok dokumentációit legalább a vállalt agrár-környezetgazdálkodási 

célprogramnak megfelelő időtartamig meg kell őrizni. 

5. 4.5 Az előírások betartásának ellenőrzése 

A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak betartását a támogatásra jogosult által felvállalt programra 

vonatkozóan a helyszínen is ellenőrzik. A helyszíni ellenőrzés szempontjait, illetve a szankcionálás szabályait a 

4/2004. (I.13.) FVM rendelet határozza meg. Ha a támogatott az előírásokat részben vagy teljes egészében nem 

tartja be, az MVH az előírások megsértésének alapján szankciókat alkalmaz. 

A szabálytalanságok mértékének megállapítása pontozási rendszer alapján történik. A támogatáshoz tartozó 

előírások teljesítése pontértékhez kötött, megszegése különböző mértékű pontlevonással jár. A pontlevonás 

alapját az elkövetett szabálytalanság gyakorisága és mértéke képezi. A kapott pontok összegzésével állapítható 

meg a szankcionálás mértéke. 
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I. A szántóföldi növénytermesztés: 

1. monokultúrás termesztés 

2. vetésforgó irányelveinek figyelmen kívül hagyása 

3. kalászosok és kukorica együttes részaránya meghaladja a 75%-ot a vetésforgóban 

4. mechanikai gyomirtás a gyomok virágzása után történik 

5. a szalmabálákat nem hordták le a területről egy hónapon belül 

II. A gyepgazdálkodás: 

1. Szarvasmarha, juh, kecske, vad, szamár, ló és bivaly esetében az állatsűrűség meghaladja a: 

• az 1,8 nagyállategység/ha értéket a nem nitrátérzékeny területeken 

• az 1,4 nagyállategység/ha értéket a nitrátérzékeny területeken 

2. a széna lehordása a kaszálást követően egy hónapon túl történik meg 

3. gyepégetés látható jelei 

4. tisztító kaszálást nem végzik el 

5. állatállomány legeltetése télen 

6. gépi munka által károsított gyep terület 

III. A tápanyag-gazdálkodás: 

1. nincs érvényes 5 éven belüli szűkített talajvizsgálata 

2. engedély nélkül kijuttatott szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya és talajjavítás 

3. a kijuttatott N a határértéket meghaladja 

4. nitrátérzékeny területeken a nitrát rendeletben meghatározott akcióprogram figyelmen kívül hagyása 

5. hígtrágya kijuttatás lejtős területen bedolgozás nélkül 

6. trágya kijuttatás a felszíni víztől, forrástól, emberi fogyasztásra, ill. állatok itatására szolgáló kúttól 10 m-es 

sávban, valamint hullámtereken, parti sávokban és vízjárta területeken. 

7. könnyen oldódó N trágya kijuttatása a szántóterületre, ha a vetés és a trágyázás között több, mint 14 nap telt 

el 

8. fagyott, vízzel telített vagy hóval borított talajra történő trágyakijuttatás 

9. istálló- vagy hígtrágya tárolás biztonságos körülményei hiányoznak, valamint a trágyatárolók (istállótrágya 

esetén 8 havi, hígtrágya esetén 4 havi) befogadó képessége nem felel meg. 

IV. A növényvédelem 

1. nem engedélyezett növényvédő szerek és termésnövelő anyagok használata, valamint az előírások be nem 

tartása 

2. növényvédő szerek és termésnövelő anyagok biztonságos tárolási körülményei hiányoznak 

3. növényvédő szerek és termésnövelő anyagok tárolása 1 km távolságon belül van a tóparttól, vízfolyásoktól és 

egyéb élő vizektől 
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4. a növényvédő tevékenységből származó hulladék (csomagoló anyagok, göngyölegek) kezelése nem az 

előírások szerint történik 

5. növényvédelmi gépek és növényvédő szer kijuttatására szolgáló berendezések megfelelő műszaki állapotára 

vonatkozó igazolás hiánya 

V. A természet- és tájvédelem 

1. a gazdaság területén található élőhelyek károsodtak a mezőgazdasági tevékenység során 

2. történelmi és egyéb szempontból értékes építmények károsodtak a mezőgazdasági tevékenység során 

3. kialakított parcella méret megváltozott 

4. melioratív meszezés, drénezés és öntözés alkalmazása 

5. betakarítás/kaszálás elvégzése a meghatározott szabályok figyelmen kívül hagyásával 

6. épület létrehozása az illetékes nemzeti park igazgatósága jóváhagyása nélkül 

7. ex lege védett lápokon a kaszálási időpont megválasztása a nemzeti park igazgatóság szakemberének 

bevonása nélkül történik 

8. fasorok, erdősávok, idős fák kivágása 

9. művelt területen kívül elhelyezett depóniák 

10. védett madárfajok fészkeinek lelőhelyéről a nemzeti park szakemberei részére történő bejelentés 

elmulasztása 

11. nem természetes anyagok kerülnek felhasználásra 

12. nem hagyományos módon, tájbaillő építmények kerülnek kialakításra 

13. tókák, belvizes foltok lecsapolásra kerültek 

VI. Az állattartás 

1. állattartás során az állatjóléti szabályok megszegése 

2. az állatok számára nem megfelelő ivóvíz és táplálék biztosítása 

3. az állatorvosi ellátás biztosítása hiányzik 

4. rossz bánásmód nyilvánvaló jelei 

5. az állategészségügyi feltételek nem biztosítottak 

6. állategészségügyi és környezetvédelmi előírások be nem tartása 

VII. A talajerózió 

1. talajfedettség hiánya tavaszi vetésű növények termesztése előtt 

2. rétegvonalas talajművelés hiánya az erózióval veszélyeztetett területeken 

3. megrongált vagy elpusztított teraszok 

4. kapás kultúrák termesztése 12%-nál nagyobb lejtésű területeken 

5. megrongált vagy elpusztított talajvédelmet szolgáló zöld sávok 

6. talajművelés után a talaj nincs lezárva 
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VIII. A talaj szervesanyag-tartalmának 

1. elmaradt tarlógazdálkodás 

2. tarlóégetés látható jelei 

IX. A talajszerkezet 

1. nem megfelelő művelő eszközök használata 

2. szükségesnél nagyobb művelet- és menetszámmal történő talajművelés alkalmazása 

3. periodikus mélyművelés nem történt meg egyszer sem az öt év alatt 

X. A művelés minimális szintje 

1. elhagyatott, nem művelt, gyommal fertőzött szántó területek 

2. megrongált, elpusztított tájképet alkotó elemek 

3. felszántott természetes gyepterületek 

4. megtelepedett nemkívánatos lágy- és fásszárú növények 

5. nem legeltetett, vagy kaszált gyepterület, illetve túllegeltetés vagy fűletiprás látható jelei 

XI. A gazdaság területének rendben tartása: 

1. rend hiánya (szemetes, rendezetlen állapot) a gazdaság területén és környezetében 

2. gazdálkodó hanyagsága miatt a gazdasági utak rossz állapotban vannak, az úthibák nincsenek kijavítva 

XII. A kötelező nyilvántartások: 

1. táblatörzskönyv hiánya, vagy hiányos vezetése, illetve 2 napos határidő alatt sem történt meg a hiánypótlása 

2. a permetezési napló hiánya, vagy hiányos vezetése, illetve 2 napos határidő alatt sem történt meg a 

hiánypótlása 

3. állatállománnyal kapcsolatos nyilvántartások hiányos, jogszabálytól eltérő vezetése 

4. a nyilvántartások és azok dokumentációnak megőrzése 5 éven keresztül nem áll rendelkezésre 

A kötelezettségek és a támogatási feltételek megsértésének súlyossága alapján az MVH: 

• felszólítja a támogatottat a kötelezettségek betartására, 

• részben csökkenti az adott évi támogatást, 

• teljes egészében megvonja az adott évi támogatást, 

• egy gazdasági évre kizárja a támogatottat a programból, 

• vagy kizárja a támogatottat a támogatási programból. 

Az ellenôrzési rendszert az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségei és a központ együtt mûködteti. 

A 49/2001. (IV.3.) Kormányrendelet szerint a termőföldön folytatott tevékenységet a talajvédelmi hatóság 

ellenőrzi. Az ellenőrzés a beküldött adatlapok alapján történik. Ellenőrizendő a tevékenységet folytatók 

(adatlapot beküldők) 5-10%-a. Ebbe a részbe többnyire azon adatszolgáltatók tartoznak bele, akik adatlapjának 

rögzítése során kirívó, vagy hibás, hiányos adatokat találnak. Amennyiben az állattartó teleppel nem rendelkező 

trágyafelhasználók által beküldött adatlapok száma alacsony az ellenőrzések arányát növelni kell. Az ellenőrzés 

során a fő cél a „Jó mezőgazdasági gyakorlat‖ szabályainak betartatása. 
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A kezdeti évek tapasztalatai a következők: 

• annak ellenére, hogy a rendelet végrehajtása szempontjából az első évek „tanulóéveknek‖ számítanak, az 

ügyfelek körében meglehetősen nagy volt a tájékozatlanság, 

• több esetben rendkívül pontatlan és hiányos adatszolgáltatás érkezett be, 

• az ellenőrzések során tapasztalható volt, hogy az istállótrágya termőföldön történő tárolására vonatkozó 

időkorlátozás a gazdálkodóknál nehezen egyeztethető össze az agrotechnikával, 

• az adatfeldolgozás, az adminisztráció és különösen az ellenőrzés, mint új és plusz feladat a talajvédelmi 

felügyelet számára, rendkívül munka- és időigényes volt, mely már rövidtávon felvetette a felügyelet 

kapacitás bővítésének igényét. 

6. 4.6 A „Jó mezőgazdasági gyakorlat” egyéb 
szabályainak betartatása 

Az egyik legfontosabb betartandó szabály a mennyiségi korlátozás, ami azt jelenti, hogy mezőgazdasági 

területre éves szinten szerves trágyával kijutatott nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket. 

Ezt a mennyiségi korlátozást érvényre kell juttatni mind az istállótrágya, mind a hígtrágya kijuttatása esetén. 

Hígtrágya esetén nitrátérzékeny területen a hígtrágya kijutatási engedélyben van rögzítve a 170 kg/ha-os korlát. 

Szerves trágya esetén a gazdálkodók által minden évben beküldött adatlap alapján állapítható meg, hogy a 

mennyiségi korlátozásnak eleget tettek-e az adatszolgáltatók. Azoknál, akik túllépik a 170 kg/ha értéket egy 

ellenőrzés keretében történik a figyelmeztetés és figyelemfelkeltés a nitrátdirektíva előírásainak betartására. A 

kezdeti években a nagyobb településeken a gazdálkodók számára előadásokat szerveztek, melyek során 

megismerhették az előírásokat, és segítséget kaptak az adatlap kitöltéséhez. Napjainkban az érintett gazdálkodók 

nagy száma miatt a falugazdászoknak tartanak eligazításokat, segítve ezzel a gazdálkodót a jogszabály 

megismerésében és az adatlap kitöltésében. Eddig a mennyiségi korlátozás miatt szankcionálás nem történt. 

A trágyázási tilalmi időszak (december 1. – február 15.) betartatása nem okoz problémát, mivel ez 

összeegyeztethető a gazdálkodási gyakorlattal. 

Hajdú-Bihar megye domborzati adottságaiból adódóan, az erősen lejtős mezőgazdasági területekre történő 

trágyakijuttatásra vonatkozó előírás nem értelmezhető. 

A vízzel telített, fagyott, hótakaróval borított talajokra történő trágyakijuttatás tiltása szintén összeegyeztethető a 

gazdálkodási gyakorlattal, ezért betartatása nem okoz nehézséget. A jogszabály azt írja elő, hogy nem juttatható 

ki trágya fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra. Az összefüggő hótakaró azt jelenti, ha a 

területet legalább 5 cm vastag egységes hótakaró borítja. 

Fontos előírása a direktívának, hogy trágya nem juttatható ki felszíni víztől, forrástól, emberi fogyasztásra, 

illetve állatok itatására szolgáló kúttól 10 m-es sávban. Ennek a pontnak a betartatása sem szokott akadályt 

jelenteni. A hígtrágya esetében a hígtrágya kijuttatási engedély alapjául szolgáló talajtani szakértői 

véleményben, a kijuttatási terület meghatározásánál fontos figyelembe venni ezt a szabályt. 

A műtrágyázás szabályaira vonatkozó előírás betartása komoly gondot okoz a gazdálkodóknak, mivel nincs 

anyagi fedezett a talajvizsgálatok elvégzésére, és emiatt nem áll módjukban a tápanyag-gazdálkodási tervet 

elkészíteni. 

A megye természeti adottságai miatt az erózió elleni védekezésre vonatkozó pont betartatására nem kell nagy 

hangsúlyt fektetni, mivel kevés a megyében az erózió által veszélyeztetett terület. 

Az öntözésre vonatozó előírás nem okozott többletfeladatokat, mivel a korábbi években kialakult ügymenet 

megfelelt az előírásnak, mely úgy szól, hogy öntözés csak öntözési talajtani szakvélemény és az erre alapozott 

műszaki terv alapján kiadott vízjogi engedéllyel végezhető. 
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7. 4.7 A Jó Mezőgazdasági Gyakorlat és a 
mezőgazdasági minőségbiztosítási rendszerek 
kapcsolata 

Az élelmiszer, valamint az előállításához szükséges folyamatok (termesztés, feldolgozás, elkészítés, szállítás, 

tárolás) számos fizikai, biológiai, kémiai veszélynek forrása. Az élelmiszerek okozta megbetegedések, 

fertőzések jelentős közegészségügyi és gazdasági problémákat okozhatnak. Ezek alátámasztására számos példa 

hozható fel, legyen az a dioxin kérdés, BSE, mikotoxin szennyezés vagy a szennyezett élelmiszer, illetve víz 

okozta betegségek. A szennyezett élelmiszer és mezőgazdasági nyersanyag okozta gazdasági károk milliárdos 

nagyságokban számolhatók. Mindezek a példák azt támasztják alá, hogy az élelmiszerbiztonságban 

szemléletváltozásra van szükség, amely elsősorban rendszerszemléletű és megelőzés alapú kell legyen. Ez azt is 

jelenti, hogy az élelmiszerbiztonsági rendszereket hasonlóan a többi élelmiszer minőséget szavatoló 

rendszerekhez a kormányzati szerveknek kell ellenőriznie. A biztonság szavatolása állami feladat. 

A globalizáció során megváltoznak azok a tényezők, amelyek az élelmiszerek vagy a mezőgazdasági termékek 

előállításához járulnak hozza. Jó példa erre a gabonafélék kereskedése, amely piacnak a koncentrálódása néhány 

multinacionális cég kezében koncentrálódik. Ezeknek a cégeknek rendelkezésükre állnak azok a pénzügyi és 

technológiai eszközök, amelyek biztosítják a termékek biztonságát, és hogy bármilyen szennyeződés is álljon 

be, a nyomonkövetési rendszerekkel ezek gyorsan kiszűrhetők. Ugyanakkor fennáll az a kockázat is, épp a 

globális kereskedésnek köszönhetően, ha egy hiba következtében szennyezett termék kerül be az 

élelmiszerláncba (pl. mikotoxin), sokkal gyorsabban, hamarabb kerül szétosztásra és ezért több fogyasztót tesz 

ki a kockázatnak. 

A globalizálódó folyamatoknak számos jellemzője van, mint a láthatatlan piaci szereplők (pl. gabonatőzsde), 

határok fölötti, transznacionális kapcsolatok hálózata, tőke és információkoncentrálódás, nemzetközi alapon 

szervezett stratégiák és termelési tényezők kihasználása stb. 

A globalizálódó mezőgazdasági termékek, élelmiszerek árukereskedelme egyre inkább szükségessé tette az 

élelmiszerek biztonságának és minőségének biztosítását. Mivel a mezőgazdasági növénytermesztés és 

állattenyésztés az alapja és első láncszeme az élelmiszerláncnak, a mezőgazdasági termelőknek is egyre inkább 

törekedniük kell a vevők elvárásainak maximális kielégítésére. Erre azért is szükség van, mivel az üzemeknél 

kidolgozott élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszerek alkalmazásának tapasztalatai azt mutatják, 

hogy a növénytermesztés, betakarítás és beszállítás során szennyeződött termékek bekerülhetnek az 

élelmiszerláncba és így veszélyt jelenthetnek a fogyasztóra. A feldolgozó üzemek technológiai lehetőségei a 

veszélyek elhárítására eléggé korlátozott. 

Az elmúlt évek során az is kiderült, hogy növénytermesztésben, feldolgozásban, kereskedésben dolgozók nem 

minden esetben ismerik tevékenységük kihatását a megtermelt árú minőségére és biztonságos felhasználására. 

Szükség volt tehát egy olyan dokumentált rendszer bevezetésére, mint a Jó Mezőgazdasági Gyakorlaton (Good 

Agricultural Practice, GAP) alapuló GLOBALGAP (korábban EUREPGAP) minőségbiztosítási rendszer. A 

rendszer alkalmazása bizonyítékul szolgál arra vonatkozóan, hogy a termesztés során a legjobb termesztési 

gyakorlatokat tartották be, és a nyilvántartások vezetése által a termesztési folyamatok nyomon követhetők. 

A szántóföldi növények GLOBALGAP rendszerének tartópillérei az élelmiszerbiztonsági követelményeknek 

való megfelelés, vagyis az általános HACCP elvek alkalmazása, a környezetvédő gazdálkodás, vagyis: a Jó 

Mezőgazdasági Gyakorlat alkalmazása valamint a dolgozók egészségének, biztonságának és jólétének 

biztosítása. A rendszer magába foglalja a teljes mezőgazdasági termelés folyamatát, még mielőtt a növény 

földbe kerülne (vetőmag beszerzés) a fel nem dolgozott végtermékig (betakarítás, tárolás, szállítás). 

A szántóföldi növények minőségbiztosítási rendszere az integrált farmbiztosítási (Integrated Farm Assurance) 

rendszer keretében jelent meg, amely a növénytermesztés és állattenyésztés moduláris rendszereiből tevődik 

össze, ahol a következő fejezeteket találjuk: 

• a termelő gazdaságok alap modulja tartalmazza: a nyilvántartások vezetését és belső ellenőrzést, a terület 

előtörténetét, gépek és felszerelések karbantartását, a dolgozók egészségének, biztonságának és jólétének 

feltételeit, szennyező és hulladék anyagok kezelését. 
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• a növénytermesztési alap modul tartalmazza: a nyomonkövetést, fajtakiválasztást, vetőmag és szaporítóanyag 

beszerzést, talaj ás táptalaj gazdálkodást, trágyázást, öntözést, tápoldatozást, növényvédelmet, betakarítás és 

termékkezelést, a dolgozó egészségét, biztonságát és jólétét, 

• a szántóföldi növények modulja tartalmazza a fajtakiválasztás vetőmag és szaporítóanyag beszerzést, 

trágyázást, növényvédelmet, betakarítást, betakarítás utáni kezeléseket. 

Lényeges megjegyezni, hogy az egyes fejezetek eltérő súllyal kerülnek be a minősítés folyamatába, például 

nagy hangsúlyt kap a nyomonkövetés, a belső ellenőrzések elvégzése, a nyilvántartások vezetése, a 

növényvédelem (ezen belül is a növényvédő szer raktár), a betakarítás és a termékkezelés (pl. osztályozás) 

higiéniai feltételeinek biztosítása. 

A követelményeknek való megfelelés szintjei eltérőek, mivel nem minden szabványpont kerül egyenlő súllyal 

latba, ugyanis vannak nagyon fontos- kevésbé fontos követelmények, illetve megfogalmazott ajánlások. 

A rendszer kiépítését és működtetését támogató dokumentumok az általános szabályzat, a megfelelőségi 

kritériumok és ellenőrző lista valamint mindazok a szerződéses feltételek, amelyek az GLOBALGAP, tanúsító 

szervezet és a termelő vagy termelői csoport között jön létre. A rendszer ISO 9001: 2000 a minőségirányítási 

rendszerhez hasonlóan tanúsítható. 

8. 4.8 Globális élelmiszerbiztonság 

Az élelmiszerbiztonság rendszerszemléletű megközelítését a folyamatosan változó fejlődések globális 

összefüggésében kell vizsgálni. A nemzetközi élelmiszerkereskedelem globalizálódása egy sokkal integráltabb 

és megelőzésen alapuló élelmiszerbiztonsági szemléletet igényel. Amint a nemzetközi élelmiszer- és 

mezőgazdasági kereskedelem növekszik, egyre fokozottabb igény van arra, hogy valamely országban megjelenő 

élelmiszerbiztonsági kérdést nemzetközi együttműködésre alapozva oldják meg. A megnövekedett 

termékkereskedelem természetesen költségnövelő tényező is. 

Az élelmiszerbiztonságot a globalizáció folyamatának kell tekinteni. A globalizációt általában úgy jellemzik, 

mint a meg növekedett kereskedelmet, a sokkal integráltabb, koncentráltabb piacokat, az új technológiák gyors 

alkalmazását, és a gyors információáramlást. Mindezeknek a tényezőknek számos pozitív és negatív hatása van 

az élelmiszerbiztonságra és az élelmiszerlánc rendszerszemléletére. A meg növekedett piaci lehetőségekben úgy 

a termelők, mint a fogyasztók jelentős előnyökhöz juthatnak, pl. nagyszámú termékválaszték vagy új export 

lehetőségek. Ugyanakkor számos negatív tényezőnek lehetünk szemtanúi, mint az élelmiszerek okozta 

betegségek, fertőzések országok közötti gyors terjedése, amelyek veszélyt jelentenek a fogyasztókra és 

gazdasági kockázatot a termelőkre ill. a feldolgozókra. 

9. 4.9 Nyilvántartás, adatszolgáltatás 

Nitrátérzékeny területen a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi szolgálat felé évente 

adatszolgáltatást kell teljesíteni a tárgyévet követő év február 28-ig, melyen közölni kell táblánként a 

trágyakijuttatásra vonatkozó adatokat, állattartó telep esetén pedig a keletkezett és tárolt trágya mennyiségére 

vonatkozó adatokat. Az ehhez szükséges adatlapot a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Az adatlapok és 

hozzá kitöltési útmutató a megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálatnál, és a falugazdászoknál beszerezhetők. 

Az adatlapot és a kitöltési útmutatót a kiadvány 1. számú melléklete is tartalmazza. Nitrátérzékeny területen az 

adatszolgáltatás megalapozásához szükséges, egyéb területen pedig célszerű táblatörzskönyvet vezetni. A 

táblatörzskönyvben rögzítésre kerülnek az adott tábla jellemzői, valamit adott táblán végzett gazdálkodásra 

vonatkozó adatok, például az elvégzett agrotechnikai beavatkozások ezen belül a felhasznált termésnövelő 

anyagok, talajművelés, talajvédelmi intézkedések, és a növényvédelmi beavatkozások. A talajvizsgálati 

eredményeket szántó terület esetében legalább 5, gyepterület esetén legalább 10 évig meg kell őrizni. 

10. 4.10 A gazdálkodási napló 

A helyes gazdálkodási gyakorlat előírásainak megfelelő gazdálkodási napló vezetése, és annak gyakorlati 

tapasztalatai 

I.Jogszabályi előírások: 4/2004.(I.13.)FVM rendelet: 
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1.Egyszerűsített területalapú támogatásokhoz a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot‖ (1.sz. 

melléklet): 

a.12%- nál nagyobb lejtésű területen kapás kultúra termelése tilos, 

b.szántóterületet művelésben, és gyommentesen kell tartani, 

c.a mezőgazdasági területen a lágy és fás-szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni. 

2. Vidékfejlesztési támogatások igénybevételéhez a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat + a „Helyes Mezőgazdasági 

és Környezeti Állapot‖ előírásait együttesen kell alkalmazni (2.sz. melléklet): 12 szempont: 1. szántóföldi 

növénytermesztés, 2. gyep-gazdálkodás, 3. tápanyag-gazdálkodás, 4. növényvédelem, 5. természet, és táj-

védelem, 6. állattartás, 7. Talajerózió, 8. talaj szervesanyag- tartalma, 9. talajszerkezet, 10. művelés minimális 

szintje, 11. a gazdaság területének rendben tartása, 12. kötelező nyilvántartások. 

II. Kötelező nyilvántartások (12. pont, HGGY): 

1.A gazdálkodónak a mezőgazdasági parcellán végzett tevékenységeiről Gazdálkodási Naplót kell vezetni, 

amely tartalmazza a tápanyag-gazdálkodásra vonatkozó részleteket is. 

2.A gazdálkodónak a gazdálkodása során felhasznált növényvédő szerekről, valamint azokkal kapcsolatos 

tevékenységéről Permetezési Napló-t kell vezetnie. 

3.A gazdálkodónak az állattartás során vezetnie kell az állat-egészségügyi, illetve az állat-jóléti jogszabályokban 

részletezett nyilvántartásokat. 

4.A nyilvántartásokat, és azok dokumentumait a pályázati időszak végéig meg kell őrizni. 

III. A „Gazdálkodási Napló‖ szerkezete: 

• GN01 fedlap, a gazdaság, és a kapcsolattartó adatai 

• GN02 Alapadatok I.: ezen található a „Földhasználati összesítő‖, és a „Parcellánkénti adatok‖ 

• GN03 – 05 Alapadatok II. : „Állatállomány változása‖, állatfajonként, fajtánként, korcsoportonként, havi 

bontásban 

• GN06 Alapadatok III. : tartalmazza az eszközök állományát, „Erőgépek és önjárógépek‖, „Munkagépek és 

egyéb eszközök‖, Gazdasági épületek‖, „Egyéb épületek‖ bontásban 

• GN07 „Adatlap a növényvédelmi megfigyeléshez‖: parcellánként tartalmazza az „Előrejelzési adatok 

forrásait, gyűjtését és feldolgozását‖, a „Károsítók megfigyelését‖ 

• GN08 „Talaj-, illetve Növényvizsgálati Adatlap‖: parcellánként tartalmazza a „Talajvizsgálati adatok‖-at, a 

„Növényvizsgálati adatok‖-at, az „Erózióval kapcsolatos adatok‖-at 

• GN09 – 14 „Parcellaművelési adatok‖: parcellánként tartalmazza (szántó, gyümölcsös, szőlő, gyep, halastó, 

nádas bontásban) „A parcella részvétele valamely támogatási programban‖, a „Parcellán termesztett növény 

adatai‖, a „Tápanyag-gazdálkodási terv‖, valamint a „Műveleti adatok‖ táblákat 

• GN15 „Gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok jegyzéke‖: a talajvizsgálattal, a tápanyag-gazdálkodással, 

a növényvédő szer felhasználással, az engedélyekkel, kapcsolatos dokumentumokat, számlákat kell felsorolni, 

és ezeket a Gazdálkodási Naplóhoz mellékelni 

• GN - - „Parcellaművelési adatok pótlap‖: ezen lehet fojtatni a GN09 lapon, az adott parcellán megkezdett 

munkaműveleteket, ha az betelt 

IV. Az adatok felvitelének célszerű sorrendje, és annak problémái: 

• Az egyes GN lapok sorrendjét követi az adatfelvitel ésszerű sorrendje is. 

• Az alapadatoknál minden sort ki kell tölteni, melyre nézve rendelkezünk adattal. 
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• A parcellaszámozásnál az lenne a szerencsés eset, ha a MEPAR (SAPS) sorszámokat alkalmazni lehetne a 

KAT és az AKG esetében is. Ez a gyakorlatban nem így van, ezért kell képezni egy egységesített, folyamatos 

sorszámozást, amely megegyezik a SAPS parcella-sorszámmal, ha a parcella mérete és a benne lévő Hrsz-ok 

változatlanok, amennyiben ez nem áll fenn, akkor egy új számot kell adni, ami az eddigi utolsó 

parcellaszámot követő szám lesz. Arra ügyelni kell, hogy ilyen esetben is beírjuk a kérelemben szereplő 

KAT, vagy AKG parcellaszámot is a megfelelő sorba. 

• Az egyes GN lapok alján magyarázatok vannak, melyek segítik az értelmezést és a kitöltést. 

• Gondot jelenthet a parcella méretének meghatározása abban az esetben, ha abban osztatlan közös tulajdonban 

lévő területek is vannak. Ha itt eltérést találunk a Földhivatali (helyrajzi számos) és a MEPAR 

Blokk/parcellaszámos területek méretében, akkor az összterületből kiindulva arányosítást kell végezni, 

valamennyi tulajdonosra vonatkozóan. Az így kiszámított, és a támogatható területnek megfelelő, 

területnagyságokat célszerű ezután a haszonbérleti szerződésekre is, széljegyzetként ráírni. 

• A Gazdálkodási Napló kézi, és un. Exceles változata egyaránt rendkívül szűk helyeket tartalmaz az adatok 

beírásához, de az esetlegesen használt rövidítésekből egyértelműen meg kell tudni határozni a konkrét adatot. 

• A növényvédelmi megfigyelésekhez használatos GN07 lapot mindenképpen célszerű növényvédős 

szakemberrel közösen kitölteni. Ügyelni kell az adatoknak a Permetezési Naplóval való egyezőségére! 

• Talaj, és növény-vizsgálatot (GN08) csak a Minisztérium által akkreditált talajlaborral lehet végeztetni, a 

választott agrár-környezetgazdálkodási programnak megfelelően. Célszerű azonnal a tápanyagmérleget is 

elkészíttetni! 

• A parcellaművelési adatoknál (GN09 – 14) a vetésforgó betartásának ellenőrizhetősége miatt, fel kell tűntetni 

az előveteményt és a másodveteményt is. A tápanyag-gadálkodási tervnél csak a három alapvető hatóanyagot 

kéri feltűntetni (N, P, K). Mivel a művelési adatokat hónap/nap pontossággal kérik, ezért egy parcellán 

egyfajta művelet akár többször is szerepelhet, amennyiben az több napig tartott. Itt is gondot okozhat a szűk 

cella. 

• A gyepterület parcella művelési adatai felett meg kell határozni a hasznosítási módot (kaszáló, legelő, 

vegyes), valamint a gyeptípust (szikes, dombvidéki száraz, üde, homoki, fás legelő, ártéri, egyéb), itt található 

a legeltetési napló is. 

• A gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokat, kötelezően össze kell gyűjteni, azokról a GN15 lapon 

felsorolást kell készíteni, majd ezek másolatát, a Gazdasági Napló (cégszerűen aláírt) másolatával együtt a 

Minisztérium illetékes főosztályának (FVM Agrár-vidékfejlesztési és Környezetgazdálkodási Főosztály, 1860 

Budapest 55. Pf. 1.), a jogszabályban meghatározott határidőig, postai úton meg kell küldeni. 

V. Megoldások, lehetőségek a Gazdálkodási Napló vezetésével kapcsolatban: 

• A gazdaságok adminisztrációs feladatainak szakszerű elvégzéséhez segítséget fognak nyújtani, a jelenleg 

szervezés alatt álló NVT-s szaktanácsadói hálózat szakemberei. 

• A határidők sürgető volta miatt, a Gazdálkodási Naplót 2004/2005. gazdasági évről sürgős tempóban kell 

elkészíteni, ezért minden gazdálkodónak el kell döntenie, milyen megoldást kövessen. A magunk részéről 

ezeket a lehetőségeket kívánjuk ismertetni: 

• Kézzel történő kitöltés, a falugazdászok által átadott, vagy az FM Hivatal által kipostázott nyomtatványon. Itt 

a megfelelő lapokról kellő számú másolatot kell készíteni, még mielőtt a munkához hozzáfognánk. 

• A GN-nak létezik Excel-es változata is amit, vagy a gazdaság készít el saját számítógépén (amennyiben 

rendelkezik megfelelő PC-vel, szoftverrel, és természetesen idővel), vagy szaktanácsadó készíti el ezzel a 

módszerrel (természetesen térítés ellenében). 

• Komplex számítógépes program segítségével (ilyen pl. az AgráSz is). Itt ugyancsak lehetséges saját gépen, 

saját szakemberrel (ez elsősorban a nagyobb, megfelelő szakemberrel rendelkező gazdaságokra vonatkozik), 

vagy a programot használó szaktanácsadó által, szabályszerűen megkötött szaktanácsadási szerződésre. 

• Mit nyújt az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézete, és az A.P.T.O. által közösen üzemeltetett, és általunk 

programozott, AgráSz online szoftver használata?: 
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• hosszú távon biztosítja a kötelező nyilvántartások folyamatos és szakszerű vezetését, 

• a program, és az adatállomány nem foglal helyet a saját számítógépen, 

• az adatok a KSZI által üzemeltetett szerver-számítógépen, kettős biztonsági mentés mellett kerülnek tárolásra, 

az adatvédelmi előírásoknak megfelelően, 

• az egyes gazdasági évek közötti átmenet (adatátadás) biztosított, 

• a kötelező nyilvántartások mellett megoldja a Földhasználati Nyilvántartás vezetését, a gázolajtámogatás-

igénylés nyomtatványainak kitöltését, 

• központi adatbázisban rögzíti a gazdaság eszközállományát, annak növekedését és csökkenését 

(felhasználásokat), 

• a tárolt adatokat képernyőn, vagy nyomtatásban egyaránt megjeleníthetjük, 

• a nyomtatási képet saját számítógépen is lehet tárolni, onnan bármikor kinyomtatni, vagy elektronikus úton 

továbbítani, 

• előny lehet a szaktanácsadóknak, hogy akár a helyszínen is elvégezhető a munka (adatrögzítés), hordozható 

számítógépen, 

• segítséget nyújt, a tárolt és rendszerezett adatok sokasága révén, a pályázatok adatainak, üzleti tervének 

összeállításához, 

• megkönnyíti (és rövidebbé teszi) a hatósági ellenőrzést, és a végzett intézkedések alátámasztását, 

• rugalmasan alkalmazható az egyes agrár-környezetgazdálkodási előírásokhoz, 

• a DMSZSZ – KSZI konzorcium, mint ernyőszervezet, az általa koordinált szaktanácsadók részére 1 db 

licencet biztosít térítés nélkül, a 2005/2006. gazdasági évre, (ennek ára a notebook árában bennfoglaltatik), 

• további licencekért térítést kell fizetni, 

• a program használatáért kifizetett licencdíj(ak) költségként elszámolható, 

• a program a www.agrasz.hu honlapon elérhető, és megrendelhető, demo-verziója a www.agriedu.hu honlapon 

megtekinthető, de ugyanezeket a www.kszi.hu honlapon is megtalálhatjuk, az AgráSz menüpont alatt. 
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11. 4.11 Információkérés 

A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásairól információt kérni, illetve kérdést feltenni az alábbi módon lehet: 

• az FVM foglalkoztatásában álló NVT tanácsadóktól, 

• az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségénél a táblázatban foglalt címen és telefonszámon, valamint 

az www.mvh.gov.hu honlapon, 

• a Magyar Agrárkamara munkatársaitól és szaktanácsadóitól, 

• az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer keretén belül működtetett www.air.gov.hu honlapon, 

• valamint a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium www.fvm.hu honlapján. 

12. 4.12 Jelenlegi állapot 

Annak érdekében, hogy a termelő gazdák az élelmiszerlánc követelményeit megfelelően kielégítsék 

kormányzati szervek, nem kormányzati szervek és a magán szektor számos JMGy-ot fejlesztett ki. Ezek 

alkalmazása nem minden esetben volt megfelelően koordinálva, illetve rendszerszemléletre építve. 

A JMGy-ot eltérő módon és meghatározásban használják, gyakran kapcsolják a fenntartható mezőgazdasághoz: 

• a kormányzati és nemzetközi szervezetek (pl. FAO) a fenntartható mezőgazdaságból olyan folyamatokat 

támogatnak, mint az integrált növényvédelem, integrált tápanyag gazdálkodás, amelynek célja a speciális 
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környezeti és társadalmi kockázatoknak a mérséklése. A legtöbb esetben csak a növényvédelmi kérdésekkel, 

az- integrált növényvédelemmel foglalkoznak. 

• a nemzetközi szakmai szervezetek által kifejlesztett követelmények, amelyek egyaránt figyelembe veszik az 

előállított termékek minőségének biztosítását és a környezettudatos gazdálkodást, pl. a balti országok 

gyakorlatai. 

• a magán szektorban különösen az ipari feldolgozásban dolgozók és kiskereskedők használják a JMGy-ot, 

hogy megfelelő minőségű végterméket érjenek el, kielégítsék a vásárlók igényeit, és jövedelmező 

tevékenységet végezzenek. Ebben a szektorban a termesztés fenntarthatóságában a fogyasztói igények 

kielégítése fontos szerepet tölt be. Ide sorolható a kiskereskedői láncok EUREPGAP rendszere, az Unilever, 

Nestlé, Danone követelményei, az EISA fenntarthatósági kódexe. 

• a nem kormányzati szervezetek dolgoztak ki JMGy-t, számos kapcsolódást lehet találni a JMGy és az 

ökológiai termesztés szabályozásában, az optimális agro-ökoszisztémák kialakításában. A JMGy alkalmazása 

azonban nem jelent ökológiai gazdálkodást. 

• a JMGy specifikus verziója található meg a Codex Alimentarius által kidolgozott útmutatókban, amelyek 

elsősorban az élelmiszerhigiénia követelményeire, a szennyeződések minimális szintre való csökkentése, 

illetve megelőzésére vonatkoznak. A Codex által kidolgozott szabványok referencia alapként szolgálnak a 

nemzeti szabványok kidolgozásához és harmonizálásához. 

• néhány nemzeti program a JMGy-t kifejezetten a termékek higiéniai, és ezen belül is a mikrobiológiai 

szennyeződéstől való menteségre vonatkoztatja (pl. USA). 
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4. fejezet - 5. MUNKAVÉDELEM 

1. 5.1 Bevezetés 

A munkavédelemre elsősorban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szabályai az 

irányadók. Kötelező előírás hiányában a technikai színvonal mellett elvárható követelményeket kell betartani. A 

munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszerében a legalsó szinten a munkáltató belső szabályozása áll. A 

munkáltatói előírás kötelező erejű, megszegése ugyanúgy szankcióval jár, mint a jogszabályok be nem tartása, 

hiszen a munkavédelem célja a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének 

megóvása, és a munkakörülmények humanizálása. Főszabály, hogy az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató kötelessége, és ennek módját a 

munkáltatónak kell meghatároznia. A munkáltató a felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett 

nyelven ismerhesse meg a munkavégzés rá vonatkozó szabályait. Mindenképp ki kell alakítani az 

egyénivédőeszköz-juttatás belső rendjét, el kell készíteni a mentési tervet, és szabályozni kell a veszélyforrások 

elleni védekezést. 

A törvényi előírások nem rögzítik tételesen, mit is kell szabályoznia a munkáltatónak, azonban a következő fő 

témakörökben alakította ki a követelményeket: 

• a munkáltató vezetőinek, érdemi ügyintézőinek a munkavédelemmel kapcsolatos feladat- és hatásköre 

(ügyrend), 

• személyi feltételek (munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, előzetes, időszakos, eseti munkavédelmi 

oktatás és számonkérés), 

• egyéni védőeszközök (a juttatás belső rendje), 

• a munkavégzés általános és különös helyi szabályai, 

• műszaki eljárások (létesítési eljárás, üzembe helyezés, kockázatértékelés, megfelelőségi tanúsítás, időszakos 

biztonsági felülvizsgálat, soron kívüli vizsgálat), 

• a munkavédelmi ellenőrzés formái, annak felelősei, 

• a munkabalesetek és foglalkozási betegségek vizsgálata, nyilvántartása, a balesetekkel kapcsolatos bejelentési 

kötelezettség, 

• rendkívüli eljárások (mentési terv, rendkívüli helyzet, elsősegélynyújtás, soron kívüli műszaki feladatok), 

• együttműködés a munkavédelmi képviselettel, 

• speciális mellékletek, függelékek (orvosi vizsgálatok, oktatás, vizsgáztatás ütemezése, egyénivédőeszköz-

jegyzék, korlátozás alatti munkakörök jegyzéke, gépjegyzék, jegyzőkönyvminták stb.). 

Az érdekképviseletek (szakszervezetek, üzemi tanács, munkavédelmi képviselő és bizottság) véleményezhetik a 

belső szabályzatokat. 

A munkaügyi ellenőrzés intézménye kiterjed a munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére, valamint a 

munkaidő-kedvezményre vonatkozó szabályok megtartására is. A munkaügyi ellenőrzést az illetékes felügyelő 

szóbeli vagy írásbeli bejelentés alapján folytatja le. A felügyelő kisebb mulasztás esetén figyelemfelhívással, 

egyébként határozattal zárja le az ügyet, s kötelezi a munkáltatót a hiányosságok megszüntetésére, de akár 

bírságot is kiszabhat súlyosabb estekben. A munkavédelem szakmai szerveinek felügyeletét az ÁNTSZ 

 

és az OMMF (Országos Munkaügyi- és Munkavédelmi Felügyelőség) látja el. 

Amennyiben valamelyik tevékenységet az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) vagy a biztonsági szabályzat 

munkabiztonsági szaktevékenységnek minősít, azt a munkáltató csak külön jogszabályban meghatározott 

munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti. 
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A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) és a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. 

törvény mellett számos jogszabály tartalmaz munkavédelemre vonatkozó részletszabályokat (nemdohányzók, 

fiatalkorúak munkajogi védelme, munkahelyek kémiai biztonsága stb.). Számos kapcsolódó jogszabály is 

született, amelyek nem kifejezetten munkavédelmi tárgyúak, de egyes munkavédelmi feladatok, eljárások, 

kötelezettségek tekintetében részletes háttérszabályozást nyújtanak (energiatörvények, egészségügyi törvény, 

államigazgatási eljárási szabályok, munkajog stb.). 

A munkabalesetek alakulását országos szinten a következő ábra szemlélteti (38. ábra) 

 

2. 5.2 A munkavédelemhez kapcsolódó fogalmak 

Baleset: az emberi szervezetet ért, olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen 

vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást vagy halált 

okoz. 

Egyéni védőeszköz: 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet szerint egyéni védőeszköz minden olyan eszköz (illetve 

az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz), amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, 

hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem 

veszélyeztető mértékűre csökkentse (hallásvédő vatta 39.ábra, 

 

hallásvédő füldugó 40. ábra, 

 

zajvédő fültok 41. ábra, 

 

zajvédő sisak 42.ábra, 

 

védőruha 43. ábra 

 

). 

Nem minősül védőeszköznek: 

• a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló 

biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak, 

• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok 

által használt felszerelés, 

• a fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy használt védőeszköz, 

• a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés, 

• a sportfelszerelés és sporteszköz, 

• az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz, 

• a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülék. 
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Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatékony védelmet 

mindenekelőtt zárt technológiával kell megvalósítani. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy egyéni védőeszközt 

kell alkalmazni. A munkavállalók részére csak garantált minőségű és védelmi képességű, minősítő 

bizonyítvánnyal rendelkező egyéni védőeszköz adható ki. 

Az egyéni védőeszközök közé sorolható például az iparban (bányában, építkezésen, egyéb iparban) használt 

védősisak, a sisakokhoz illeszthető fülvédő, a röntgensugár-védőszemüveg, a lézersugár-védőszemüveg, az 

ultraibolya, az infravörös, illetve a látható sugárzás ellen használatos védőszemüveg, az arcvédő maszk, a 

porszűrő, a gázszűrő és a radioaktív porszűrő, a nehéz munkához használatos csuklóvédő, a lábujjvédő betéttel 

kiegészített cipő, a röntgensugárzás elleni védőkötény, a gázbiztos védőruha, a fluoreszkáló jelzőruha, a 

fényvisszaverő ruha is. 

Létesítés: új üzem, munkahely jön létre, vagy meglévő felújítása, bővítése, átalakítása, ill. gép telepítése történik 

függetlenül attól, hogy létrejötte után termelő vagy nem termelő célra használják. 

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés során éri. A munkavégzéssel 

összefüggésben következik be a baleset. A fentiek annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) 

közrehatásának mértékétől függetlenül. Lakásról munkahelyre, vagy vissza történő baleset nem számít 

munkabalesetnek. 

 

 

 

Munkahely: minden olyan szabad, vagy zárt tér, ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben 

munkavállalók tartózkodnak. 

Munkavállaló: szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy. 

Üzembe helyezés: az az eljárás, amikor az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, 

munkahely, technológia a munkavédelmi követelményeket kielégíti-e. 

Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. A mást nem foglalkoztató egyéni 

munkavállaló. 

Súlyos az a munkabaleset, amely: 

• a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 1 éven belül a 

sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje 

halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását; 

• valamely érzékszerv (vagy érzékelőképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű 

károsodását okozta; 

• orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást; 

• súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél 

súlyosabb esetek); 

• beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott. 

Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, tanulói és hallgatói jogviszonyban a 

gyakorlati képzés során, büntetés végrehajtási jogviszonyban, fegyveres erők, tűzoltóság, polgári szolgálatban és 

társadalmi munkában végzett munka. 
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Újraindítás: olyan munkaeszköz, technológia újból üzembe helyezése, amely műszaki okokból összefüggően 30 

napot meghaladóan nem használnak, vagy teljes szétszereléssel járó javítási munkafolyamatot végeztek. 

Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, 

testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve. 

Veszélyes anyag: minden anyag, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást jelent: 

robbanó, oxidáló, gyúlékony sugárzó mérgező, maró ingerlő, fertőző, rákkeltő, mutagén, utódkárosító. 

Veszélyforrás 

 

: a munkavégzés során jelentkező minden olyan tényező, amely a munkavégző személyre veszélyt vagy ártalmat 

jelent. 

3. 5.3 Munkáltatók kötelezettségei a munkavédelem 
keretében 

A munkajogi felelősség keretében a munkáltató 

 

felelősséggel tartozik a munkavállalóval szemben a megfelelő munkakörnyezet kialakításáért 

 

 

 

 

, a kollektív és egyéni védelem biztosításáért, a szükséges információk átadásáért, valamint a dolgozók 

adatainak védelméért is. Mindemellett a munkáltató köteles az állami hatóságoknak a munkavédelmi szabályok 

betartását célzó ellenőrzésekor elérhetővé tenni az ehhez szükséges információkat, továbbá együttműködni az 

ellenőrzést végzővel, illetve teljesítenie kell az esetlegesen vele szemben kirótt szankciókat. 

A munkavégzésnek munkavédelmi szempontból vannak személyi feltételei, mely alapján a munkáltató 

kizárólag arra alkalmas személlyel végeztetheti el az adott munkát, aki megfelel az orvosi munka-alkalmassági 

vizsgálaton, valamint megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik az adott feladat ellátásához. 

A munkahely, a munkaeszköz és a munkagép, az anyag, a technológia, valamint a munkaszervezés pedig az 

alapvető tárgyi feltételeket jelentik. 

A munkáltatónak munkavédelmi oktatásban kell részesítenie a munkavállalót a munkába állásakor, munkahelye 

vagy munkaköre megváltoztatásakor, új munkaeszköz üzembe helyezésénél, vagy a munkaeszköz 

átalakításakor, valamint új technológia bevezetésekor is. Az előírt ismeretek megszerzéséig a dolgozó 

foglalkoztatása tilos, így kizárt a munkabalesetért történő önkéntes önálló felelősségvállalás is. Az oktatás 

elméleti és gyakorlati ismereteket ölel fel. Az elméleti ismeretek ahhoz szükségesek a dolgozó számára, hogy a 

munka megkezdése előtt megismerje a munkavégzési folyamatot és felmérje az anyagból, a technológiából 

adódó veszélyeket és kockázatokat. A gyakorlati ismeretek a készség, a begyakorlás szintjén rögzülnek. 

A munkavédelmi oktatást célszerű minden alkalommal dokumentálni. Annál a munkáltatónál, ahol a 

munkatevékenység számottevő veszélyelemeket tartalmaz, célszerű a munkavédelmi oktatáson túl a szakmai és 

biztonsági előírásokból, munkavédelmi joganyagból, valamint elsősegély-nyújtási ismeretekből álló 
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munkavédelmi vizsgáztatást is megszervezni a dolgozóknak. A munkavédelmi vizsgáztatást 4-5 évente célszerű 

megismételni. Az érvényes munkavédelmi vizsga ez esetben foglalkoztatási feltétel. 

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét 

és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközre, veszélyes 

anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására 

(munkahelyi kockázatbecslés/kockázatértékelés). A kockázatok mértékének megállapítása rendszerint műszeres 

vizsgálatokat igényel. A munkáltatónak a vizsgálatok alapján meghatározott védőeszköz típus ismeretében a 

már minősített eszközök köréből kell kiválasztania az adott munkakörülményekhez legalkalmasabbat, 

figyelembe véve a munkavállaló által végzett fizikai munka mértékét és a klimatikus környezetet is. 

A munkáltató a tevékenységétől függő munkavédelmi veszélyességi osztályba sorolása és a munkavállalók 

létszáma szerint (már 1 fő munkavállaló esetén is!) köteles munkavédelmi szakképesítésű személyt alkalmazni, 

minimálisan heti egy órában. Az alkalmazás külső szolgáltatás útján is megvalósítható. 

A munkavédelemről szóló törvény külön nevesít két olyan esetet, amikor a munkáltatónak kötelezően el kell 

látnia a dolgozót egyéni védőeszközzel (védőitallal). Az egyik, amikor a munkahelyen műszakilag 

megoldhatatlan a megfelelő levegő vagy a klíma biztosítása, a másik a szabadtéri munkahely, ahol gondoskodni 

kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről is. 

4. 5.4 Munkavállalók kötelezettségei a munkavédelem 
keretében 

A munkavállaló kötelezettségei körébe tartozik, hogy a az előírt helyen és időben munkára képes állapotban 

megjelenjen és a munkaidejét munkában eltöltse, munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó előírások szerint végezze el. Továbbá a munkavállaló a munkatársaival együttműködjön, 

és munkáját úgy végezze, hogy az más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. 

A dolgozó megtagadhatja a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét, vagy testi épségét közvetlenül és 

súlyosan veszélyeztetné. Amennyiben az utasítás végrehajtása mások életét, egészségét, vagy testi épségét 

veszélyezteti, akkor a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás végrehajtását. 

A munkavállalónak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban kell munkát végeznie. Ennek keretében a 

tőle elvárható módon meg kell győződnie a munkaeszköz biztonságos állapotáról, azt a rendeltetésének 

megfelelően, a munkáltató utasításai szerint kell használnia, és el kell végeznie a számára előírt karbantartási 

feladatokat. 

Emellett az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően kell használnia, és tőle elvárhatóan tisztán kell 

tartania, aminek a használata nem csak joga, de kötelessége is a dolgozónak. A munkaterületen meg kell tartania 

a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot, továbbá el kell sajátítania a munkája biztonságos elvégzéséhez 

nélkülözhetetlen ismereteket, részt kell vennie az előírt orvosi, illetve pályaalkalmassági vizsgálaton. A 

munkavállaló semmilyen módon nem mondhat le a védőeszköz használatáról. A munkavállalónak az 

esetlegesen bekövetkező balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelentenie kell. 

5. 5.5 Az egyéni védőeszköz használata 

Az egyéni védőeszköz személyi használatra szolgál, így minden munkavállalónak saját védőeszköze kell, hogy 

legyen. Az egyéni védőeszköznek kihordási ideje nincsen, de ha bármely okból elveszti a védelmi képességét, a 

védőeszközt azonnal ki kell cserélni. 

Az elhasznált egyéni védőeszközöket - bizonyos esetekben - hulladékként, illetőleg veszélyes hulladékként kell 

kezelni. Fertőző anyagokkal végzett munkánál a munkahely elhagyásakor a dolgozónak le kell vetnie az egyéni 

védőeszközöket és azt a kijelölt helyen kell tárolnia. A munkavállaló nem viheti haza az egyéni védőeszközöket. 

A védőeszköz használhatóságának egyik feltétele a védőeszköz megfelelősége, a másik a dolgozó személyi 

alkalmassága. A munkáltatónak ezért szükség esetén meg kell határoznia az egyéni védőeszköz használatának 

alkalmassági feltételeit, valamint a védőeszköz használatának egészségi korlátait is. 
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A munkáltatónak ezenkívül arról is gondoskodnia kell, hogy a munkavállalók elsajátítsák a védőeszköz 

használatát. Ennek érdekében a munkáltatónak oktatást kell tartania, s meg kell határoznia a védőeszköz-

tájékoztatóban foglaltak megtartásának és megtartatásának rendjét. 

Amennyiben az egyéni védőeszköz rendeltetésszerű használata közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló 

egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, a munkáltatónak soron 

kívül meg kell vizsgálnia a védőeszköz megfelelőségét. A vizsgálat elvégzéséig meg kell tiltani az eszköz 

használatát. Az egyéni védőeszköz alkalmatlansága, illetve hiánya a munkavállaló életét, egészségét vagy testi 

épségét érintő közvetlen és súlyos veszélyeztetésnek minősül, és mint ilyen, munkavédelmi bírságot vonhat 

maga után. A védőeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat a nemzeti szabványok 

tartalmazzák (Cégvezetők Kiskönyvtára, VI. évfolyam 4. szám). 

6. 5.6 Biztonsági és egészségvédelmi jelzések 

A biztonsági és egészségvédelmi jelzés használata teszi lehetővé a munkát végzők és a munkavégzés 

hatókörében tartózkodók számára a veszélyforrások felismerését. Ezek a jelzések a következők: 

• biztonsági jel (ami nem más, mint a megjelenítési formák kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű 

jel, amely lehet veszélyes magatartást tiltó jel, a figyelmet a veszélyforrásra felhívó figyelmeztető jel, 

meghatározott magatartást előíró rendelkező jel, vészhelyzeti iránymutatást adó elsősegély- vagy menekülési 

jel és tűzvédelmi eszköz elhelyezését mutató tűzvédelmi tájékoztató jel is), 

 

• jelzőtábla (a biztonsági jelet hordozó és megfelelően megvilágított tábla, amelyhez kiegészítő is kapcsolható), 

• biztonsági szín (a biztonság szempontjából meghatározott jelentésű szín), 

 

• képjel, 

 

 

 

• világító jel, 

 

• hangjel, 

• szóbeli kommunikáció, 

• kézjel. 
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A biztonsági jelzés a műszaki védelem vagy a szervezési intézkedés kiegészítésére szolgál. A munkáltató 

köteles a jelzéseket kihelyezni, karbantartani, szükség esetén cserélni, meglétüket ellenőrizni. A jelzés 

kiválasztásakor a munkáltatónak figyelemmel kell lennie a kockázatértékelés eredményére is. 

7. 5.7 A sérülékeny csoportokra vonatkozó előírások 

A fiatalkorúak, a nők, a megváltozott munkaképességűek, a veszélyes munkahelyen dolgozók helyzetüknél 

fogva különleges munkajogi védelmet igényelnek a foglalkoztatás során. 

8. 5.8 Veszélyes munkahelyen dolgozók 

A veszélyes munkahelyen dolgozók 

 

 

munkaideje rövidebb az átlagosnál. Így a törvény erejénél fogva heti 36 óra a teljes munkaideje a radioaktív 

sugárártalomnak kitett munkahelyen legalább napi három órát dolgozónak, a konzerviparban a ciszternák 

bitumenezését, a söriparban az erjesztőkádak paraffinozását végző munkavállalónak, ha napi munkája felét e 

munkák végzésével tölti. Heti 36 órás munkaidő állapítható meg a közlekedésben földalatti munkát ellátó, a 

mozdony-hőszigetelő, a tartálykocsi- és a tankhajótisztító, a légiforgalmi irányító esetében, továbbá 

meghatározott postai és távközlési szerveknél is, ha az egészségre ártalmas munkakörben eltöltött idő eléri a 

dolgozó napi munkaidejének a felét. 

Az egészségre ártalmas, vagy veszélyes munkakörben foglalkoztatott dolgozót tilos túlmunkára vagy 

készenlétre igénybe venni. Az egészségre különösen ártalmas, vagy fokozottan veszélyes munka esetén 

jogszabály, illetve a kollektív szerződés legfeljebb napi hat óra időtartamig megszabhatja a munkaidőn belül az 

ártalmas vagy veszélyes tevékenységre fordítható időt, és további korlátozást is előírhat. Amennyiben a 

munkavállalónak a munkakörében, a munkahelyén, a munkavégzésének helyén a jogszabályban meghatározott 

egészségkárosító tényezők (porok, vegyi anyagok, meleg vagy hideg környezetben végzett munka, zaj, helyileg 

ható rezgés, egésztest-rezgés, különleges figyelmet igénylő munkakörök, biológiai tényezők, kombinált kóroki 

tényezők) jelen vannak, munkaszervezési intézkedésekkel is korlátozni kell a folyamatosan, vagy 

megszakításokkal eltölthető napi teljes időtartamot. Továbbá az egymást követő munkanapok számát korlátozni 

kell úgy, hogy a munkavégzés ne károsítsa a munkavállaló egészségét. Csökkenteni kell a munkavégzésre 

fordított időt abban az esetben is, ha olyan egyéni védőeszköz használatára van szükség, amelynek huzamos 

ideig történő alkalmazása a munkavállaló egészségét, illetve a munkavégzés biztonságát veszélyezteti. Az 

egészségre ártalmas munkát végző dolgozónak csak heti rendszerességgel adhatja ki a munkáltató a heti két nap 

pihenőidőt. Azt a dolgozót, aki állandó jelleggel föld alatt vagy ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen 

naponta legalább három órát dolgozik, évente öt munkanap pótszabadság illeti meg. 

9. 5.9 Munkavédelmi képviselő 

1994. január 1. óta a munkavállalók munkavédelmi képviselőt választhatnak maguk közül. Ennek feltétele, hogy 

az adott gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma meghaladja a 10, nem fizikai jellegű tevékenységnél a 

20 főt, de 50 fő felett kötelező annak megválasztása. A törvényesen megválasztott munkavédelmi képviselő 

általában munkaköre mellett látja el megbízatását. 

10. 5.10 Munkavédelmi szakember 
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Munkabiztonsági szaktevékenységet kizárólag közép- vagy felsőfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személy végezhet. A munkáltató a munkavédelmi veszélyességgel arányban köteles megfelelő 

számú és képzettségű munkavédelmi szakembert alkalmazni rész- vagy teljes munkaidőre. 100 fő a 

munkavállalói létszám felett, állandó munkabiztonsági szakembert kell alkalmazni. 

Munkavédelem szempontjából munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek: 

• munkavédelmi szabályzatok elkésztése, 

• munkahelyi kockázatértékelés, 

• munkahelyi balesetek kivizsgálása, 

• munkavédelmi szempontú üzembe helyezés, 

• egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének szabályozása, stb. 

 

11. 5.11 Munkavédelmi megbízotti feladatok 

A munkavédelmi megbízotti feladatok ellátása a munkavédelem teljes körű feladatainak az ellátásával, 

folyamatos megbízással. A munkavédelmi megbízott munkakör ellátása során a munkavédelmi jogszabályok 

követése, a munkavédelemhez köthető feladatok meghatározása, Megbízó részére a szükséges folyamatok 

változtatásának jelzése, menedzselése. 

Munkavédelmi megbízott feladatai az alábbiakra terjed ki: 

• Munkavédelmi oktatás szervezése, lebonyolítása, a munkavédelmi oktatás dokumentálása, munkavédelmi 

oktatási tematika összeállítása az adott tevékenységnek megfelelően 

• Veszélyazonosítás, veszélyelemzés, kockázatértékelés elkészítése, kockázatértékelések éves felülvizsgálata 

• Munkavédelmi szabályzat elkészítése (munkavédelmi szabályozás, mivel a munkavédelmi szabályzat 

elkészítése megléte nem kötelező) 

• Munkavédelmi szabályzat karbantartása, munkavédelmi szabályzat aktualizálása 

• Munkavédelmi tanácsadás 
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• Munkahelyi balesetek, úti balesetek kivizsgálása, balesetek dokumentálása, és a balesetek bejelentése a 

hatóságok, OMMF felé 

• munkabaleset kivizsgálása 

• munkabaleset bejelentése 

• munkabaleset nyilvántartása 

• munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltés 

• Egyéni védőeszközök juttatás és EVÉ szabályzás rendjének a meghatározása 

• Megelőzési stratégia kidolgozása 

• Munkavédelem szempontú előzetes vizsgálat 

• Munkavédelmi üzembe helyezés 

• gépek munkavédelem szempontú előzetes vizsgálata és gépek üzembe helyezése 

• emelőgépek munkavédelem szempontú előzetes vizsgálata és emelőgépek üzembe helyezése 

• berendezések munkavédelem szempontú előzetes vizsgálata és üzembe helyezése 

• eszközök munkavédelem szempontú előzetes vizsgálata és üzembe helyezése 

• Érintésvédelmi felülvizsgálatok, villámvédelmi felülvizsgálatok megszervezése 

• Soron kívüli ellenőrzések 

• Munkaeszköz soron kívüli ellenőrzése 

• technológia soron kívüli ellenőrzése 

• egyéni védőeszköz soron kívüli ellenőrzése 

• Időszakos felülvizsgálatok elvégzése 

• munkaeszköz időszakos felülvizsgálata elvégzése 

• technológia időszakos felülvizsgálata elvégzése 

• egyéni védőeszköz időszakos felülvizsgálata elvégzése 

• Munkavédelem bejárások, munkavédelmi auditok szervezése, dokumentálása, intézkedési tervek készítése 

• Kapcsolattartás az illetékes hatósággal (ÁNTSZ, OMMF) 

12. 5.12 Munkavédelmi program 

A munkáltatónak meghatározott munkavédelmi veszélyességnél munkavédelmi programot kell készítenie, 

amelyben azokat a problémákat és feladatokat kell megfogalmaznia, amelyek megoldásával csökken a 

munkavégzés veszélyessége, javul a baleseti helyzet, a munkavégzés feltételrendszere. 

13. 6. Szabványosítás – OHSAS 18001 Munkahelyi 
Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer 
(MEBIR) 

Nagyon sok szervezet és egyén hátránynak tartja, hogy a BS 8800: 1996 (a Munkahelyi Egészségvédelmi és 

Biztonsági Rendszerekre vonatkozó brit szabvány ismertető) nem igazi szabvány, hanem csupán iránymutatás. 
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Bevezetése óta folyamatosan igény van arra, hogy felülvizsgálják és újra kiadják, mint valódi szabványt, amely 

lehetővé tenné azt, hogy egy önmagában is helytálló, értékelhető és tanúsítható rendszerként működhessen, mint 

az ISO 9000 és ISO 14001 szabványsorozat. Az elmúlt években több kísérlet is irányult a rendszer átalakítására. 

Korábban számos tanúsító szervezetnek meg kellett elégednie azzal, hogy az értékelésük a BS 8800 

irányelveknek való megfelelésre korlátozódott és csupán megjegyzésként jelezhették, hogy a vállalat 

teljesítménye az ISO 9000 vagy az ISO 14001 szabványoknak is megfelel. A BS 8800 nem volt önmagában 

helytállóan tanúsítható rendszer. Sokaknak ez csupán technikai, míg másoknak valós problémát jelentett. Egy 

olyan szervezet számára, amely nem rendelkezik tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel és KIR-rel, 

ugyanakkor bevezetett egy egészségvédelmi és biztonsági rendszert, amelyet szívesen tanúsíttatna, így 

bizonyítva teljesítményét, nem áll rendelkezésre olyan fórum, ahol ezt megtehetné. Az OHSAS 18001 

Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági menedzsment rendszer feltételrendszere erre ad lehetőséget. Az 

OHSAS 18001 nem brit szabvány. Ez egy tanúsítható feltételrendszer, amely továbblépés a szabvány 

kialakításának az irányába. Nem szabad összetéveszteni az ISO szabványrendszerrel. 

Az MSZ EN ISO:28001:2008 a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Az MSZ 28001 

MEBIR rendszer célja, hogy a munkatársakat fenyegető munkavédelmi- és munkaegészségügyi kockázatokat 

teljes körűen feltárja, értékelje és szisztematikusan csökkentse, hiszen az élet és az egészség biztonsága fontos 

tényezője a vállalkozások közép- és hosszú távú fejlődésének. Az OHSAS 18001 szabványnak való megfelelés 

a társasággal szembeni bizalmat erősíti a vevők, a munkavállalók, és a beszállítók körében. Az OHSAS 

bevezetés révén nemzetközi szinten is elismerést jelent a vállalatnak. 

Annak a vállalatnak, amely a BS 8800 alapján alakította ki az egészségvédelmi és biztonsági rendszerét, nem 

kell attól tartania, hogy nem teljesíti az OHSAS 18001 követelményeit. Van néhány különbség a használt 

terminológiában és néhány elem megszövegezésében, de a tartalom gyakorlatilag ugyanaz maradt. 

13.1. 6.1 Az OHSAS 18001 összehasonlítása a BS 8800-zal a BS 
8800 ISO 14001 modellre alapozva 

4. OH and S Management System Elements (Menedzsment Rendszer Elemek): A BS 8800-ban szereplő Kezdeti 

Állapot felmérési Kötelezettségére való hivatkozás itt már nem szerepel. 

4.1 General Requirements (Általános kötelezettségek): szándékában változatlan, kevesebb szöveges rész. 

4.2 OH and S Policy (OH and S Politika): A BS8800 4.1 pontjának felel meg. Méretében kisebb. Összességében 

nem történt jelentős módosítás, csupán annyi, hogy a politika érintettek számára hozzáférhetővé tételét 

biztosítani kell (mint az ISO 14001). 

4.3 Planning (Tervezés): A 4.2 pontnak felel meg a BS 8800 szerint 

4.3.1 Planning for Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (A veszélyesség-vizsgálat, a 

kockázatellenőrzés és -felmérés tervezése): A BS 8800 4.2.1 és 4.2.2 pontjának felel meg. Több iránymutatást, 

segítséget tartalmaz, mint a BS 8800. 

4.3.2 Legal and Other Requirements (Jogi és egyéb követelmények): A 4.2.3 pontnak felel meg. Kiegészül a 

jogi és egyéb követelmények azonosítására, beszerzésére, frissítésére és kommunikálására vonatkozó eljárások 

leírásának kötelezettségével. 

4.3.3 Objectives (Célok): A BS 8800 4.2.4 pontjának felel meg 

4.3.4 OH and S Management Programme(s) (Menedzsment Program(ok)): A BS 8800 4.2.4 pontjának felel 

meg. Itt határozzák meg a felelősségeket és a célok elérésére kitűzött határidőket. 

4.4 Implementation and Operation (Megvalósítás és Működtetés): A BS 8800 4.3 pontjának felel meg. Nincs 

változás. 

4.4.1 Structure and Responsibility (Szervezet és felelősség): A 4.3.1 pontnak felel meg. Átfogalmazásra került. 

Célja azonos. Megnevezésre kerül egy "menedzsment megbízott" (a menedzsment képviseletére vonatkozó 

feladatokkal), aki felelős a rendszer működtetéséért. 

4.4.2 Training, Avareness, and Competence (Képzés, tudatosság és hatáskörök): A 4.3.2 pontnak felel meg. Ezt 

a részt kiegészítették, hogy pontosabban megfeleljen az ISO 14001 követelményeinek. Kiemelten fontos a 
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politika tudatos kialakítása: az eljárások, a munkahelyi tevékenységek egészségi és biztonsági következményei 

és az eljárásoktól való eltérések következményei. Még egy érdekes újítás, hogy a képzések során figyelembe 

kell venni az általános műveltséget. A gyakorlatban a munkahelyi instrukciókat ritkán konzultálják meg 

azokkal, akiknek készülnek. A 4.4.2 pont szerint célszerű a szöveges részeket minimálisra csökkenteni, vagy 

elhagyni, inkább fényképeket, rajzokat vagy akár az éppen aktuális alkatrészt táblára erősítve kellene használni. 

4.4.3 Consultation and Communication (Konzultáció és kommunikáció): a BS 8800 4.3.3 pontjának felel meg. 

Kibővített pont, amely figyelembe veszi azokat a kötelezettségeket, amelyeket a "Munkahelyi biztonságra és 

egészségre vonatkozó megállapodás" tartalmaz az alkalmazottak konzultálására és bevonására vonatkozóan. Ide 

tartozik az érintettekkel kapcsolatos kommunikáció is. 

4.4.4 Documentation (Dokumentáció): a 4.3.4 pontnak felel meg. Mérete csökkent. Célja azonos maradt. 

4.4.5 Documents and Data Control (Dokumentum- és adatvédelem): A BS 8800 4.3.5 pontjának felel meg. 

Kibővített rész, amelyben szerepelnek ISO 9001 típusú, a dokumentumok elfogadására, elavulására, tárolására 

stb. vonatkozó hivatkozások. 

4.4.6 Operational Control (A működés ellenőrzése): a 4.3.6 pontnak felel meg. Kibővített pont, amely hasonló 

az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok előírásaihoz. Eljárásokat említ "amelyeknek hiányában eltérések 

várhatók" a meghirdetett politikától és a céloktól. Alvállalkozókat és beszállítókat említ (ISO 14001), és pozitív 

újításként megjelenik az a követelmény, hogy a vállalatnak azonosítania kell azokat a gyártási folyamatokkal, 

felszereléssel, munkahely-kialakítással stb. kapcsolatos eljárásokat, amelyekkel a keletkezés helyén 

vizsgálhatják az egészséggel és biztonsággal összefüggő kockázatok csökkentésének vagy megszüntetésének 

lehetőségét. 

4.4.7 Emergency Preparadness and Response (Felkészültség veszélyhelyzetekre és azok kezelése): A 4.3.7 

pontnak felel meg. Kisebb kiegészítések és tisztább megfogalmazás. 

4.5 Checking and Corrective Action (Ellenőrző és helyesbítő tevékenységek): A BS 8800 4.4 pontjának felel 

meg. Nincs változás. 

4.5.1 Performance Measurement and Monitoring (Teljesítménymérés és monitoring): A 4.4.1 pontnak felel meg. 

Néhány szövegezésbeli módosítás. Célja azonos maradt. 

4.5.2 Accidents, Incidents, Nonconformances and Corrective and Preventive Action (Balesetek, véletlen 

események, nem megfelelőség, helyesbítő és megelőző tevékenységek): A 4.4.2 pontnak felel meg, de a 

balesetek és a véletlen eseményekre vonatkozó információk tisztább megfogalmazása érdekében részletesebb. 

4.5.3 Records and Record Management (Rekordok és rekordmenedzsment): A 4.4.3 pontnak felel meg. AZ ISO 

9001/ISO 14001 szellemének megfelelően részletesebb. 

4.5.4 Audit: A 4.4.4 pontnak felel meg. Módosított szövegezés. Célja azonos maradt. 

4.6 Management Review: Módosított szövegezés. Célja azonos maradt. 

Követelmények szabvány (MEBIR) 

A szabvány alapját a brit BS OHSAS 18001:2007 képezi. A nemzetközi követelményeket az OHSAS 

18001:2007 tartalmazza. Magyarországon az MSZ 28002:2009 foglalja magába az Útmutatót az MSZ 

28001:2008 szabvány (OHSAS 18001) bevezetéséhez, aminek nemzetközi megfelelője az OHSAS 18002:2008, 

illetve az útmutató OHSAS 18001:2007 szabvány. 

A MEBIR szabályozása az egyéni védőeszköz kiválasztás, juttatás, üzemegészségügy, foglalkozás-egészségügyi 

szolgálat, egészségügyi alkalmasság, foglalkozási megbetegedés, elsősegély nyújtás, tűzvédelem, a 

munkavégzés tárgyi feltételei; munkavédelmi üzembe helyezés, munkabaleset, munkabaleset kivizsgálása, 

nyilvántartása, bejelentése, munkavédelmi képviselet, munkavédelmi bizottság, paritásos testület, 

munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyeken, anyagmozgatás követelményei, munkahelyek kialakítása, 

veszélyes anyagok, veszélyes készítmények helyezése (figyelembe véve a RACH, a GHS, CLP rendelet 

követelményeit), munkahelyi zaj-, és rezgés, villamosság biztonságtechnikája, képernyő előtti munkavégzés, 

munkaeszközök biztonságtechnikája területekre terjed ki. 

13.2. 6.2 Változások a szabvány előző kiadásához képest 
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• az egészség fontosságának hatékonyabb hangsúlyozása; 

• a „PDCA‖ modell‖ összefoglalása a Bevezetés fejezetben; 

• új szakkifejezések bevezetése, a meglévők felülvizsgálata, egyes szakkifejezések és meghatározások 

korszerűsítése; 

• a BS OHSAS 18001 összehangolása az ISO 14001:2004-gyel, valamint az ISO 9001:2000-rel; 

• a megfelelőség kiértékelése egy külön fejezetben szerepel; 

• új követelmények a munkavállalói részvételről és a konzultációról, valamint az események kivizsgálásáról. 

• Az „elviselhető kockázat fogalmát az elfogadható kockázat‖ fogalma váltotta fel. 

• Az elfogadható kockázat olyan szintre csökkentett kockázat, amelyet a szervezet – jogi kötelezettségei és 

saját MEB politikája alapján – el tud viselni. 

• A „baleset‖ fogalmát tartalmazza az „esemény‖ fogalma. 

A szervezetnek időszakosan értékelnie kell a jogszabályi – és az általa vállalt egyéb követelményeknek való 

megfelelést. 

A BS 28001:2007 új követelményt vezetett be a kockázat kezelésekor megfontolandó rangsorolásra, melyben a 

következő hierarchia érvényesül: 

• megszüntetés 

• helyettesítés 

• műszaki megoldás 

• jelzések/ figyelmeztetések és/vagy igazgatási szabályozások 

• egyéni védőeszközök. 

A szabvány új követelményeket vezetett be a részvételről és konzultációról. A munkavállalókat, illetve a 

képviselőiket be kell vonni: 

• a kockázatértékelésbe, 

• az események kivizsgálásába, 

• a MEB célok kialakításába, 

• a tervezett munkahelyi változásokba, a MEB kérdések tárgyalásába. 

A szabvány új követelményeket vezetett be az események kivizsgálásába. Az események kivizsgálásánál meg 

kell állapítani: 

• szükség van-e helyesbítő tevékenységre, 

• melyek a lehetőségei a megelőző 

• tevékenységnek, 

• a folyamatos fejlesztés lehetőségét 

• milyen hatásos módon lehet ismertetni a kivizsgálások eredményeit. 

Az új szabvány szerint háromféle esemény különíthető el az alábbiak szerint: 

• Baleset: egy olyan esemény, amely sérülést, egészségkárosodást, vagy halált okozott. 
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• Majdnem baleset: egy olyan esemény, amelynek során sérülés, egészségkárosodás, vagy halál nem történik. 

• Vészhelyzet: az esemény egy sajátos formája. 

A „veszély‖ fogalmának meghatározása már nem hivatkozik az „anyagi kár‖- ra és a „munkahelyi környezetben 

bekövetkezett kár‖-ra. Ennek oka, hogy kétféle kár nincs közvetlen összefüggésben a munkahelyi 

egészségvédelemmel. A veszély a munkavédelemben egy helyzet vagy tett, amely emberi sérülést vagy 

egészségkárosodást okoz. 

13.3. 6.3 AZ MSZ 28001:2008 szabvány tartalma 
 
1. Alkalmazási terület 
2 Rendelkező hivatkozások 
3 Szakkifejezések és meghatározásuk 
3.1 elfogadható kockázat (acceptable risk) 
3.2 audit (audit) 
3.3 folyamatos fejlesztés (continual improvement) 
3.4 helyesbítő tevékenység (corrective action) 
3.5 dokumentum (document) 
3.6 veszély (hazard) 
3.7 veszélyazonosítás (hazard identification) 
3.8 egészségkárosodás (ill health) 
3.9 esemény (incident) 
3.10 érdekelt fel (interested party) 
3.11 nemmegfelelőség (nonconformity) 
3.12 munkahelyi egészségvédelem és biztonság, MEB (occupational health and safety OH and S) 
3.13 MEB irányítási rendszer, MEBIR (OH and S management system) 
3.14 MEB-cél (OH and S objective) 
3.15 MEB-teljesítmény (OH8S performance) 
3.16 MEB-politika (OH8S policy) 
3.17 szervezet (organization) 
3.18 megelőző tevékenység 
3.19 eljárás (procedure) 
3.20 feljegyzés (record) 
3.21 kockázat (risk) 
3.22 kockázatértékelés (risk assessment) 
3.23 munkahely (workplace) 
4 A MEBIR követelményei (csak cím) 
4.1 Általános követelmények 
4.2 MEB politika 
4.3. Tervezés (csak Cím) 
4.3.1. Veszélyazonosítás kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának meghatározása 
4.3.2. Jogszabályi és egyéb követelmények 
4.3.3. Célok és program(ok) 
4.4. Bevezetés és működtetés (csak cím) 
4.4.1. Erőforrások, szerepek, felelősségi kör, számon kérhetőség és hatáskör 
4.4.2. Felkészültség, képzés és tudatosság 
4.4.3. Kommunikáció, részvétel és konzultáció 
4.4.4 Dokumentáció 
4.4.5. A dokumentumok kezelése 
4.4.6. A működés szabályozása 
4.4.7. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre 
4.5. Ellenőrzés (csak cím) 
4.5.1. Figyelemmel kísérés és mérés 
4.5.2. A megfelelőség kiértékelése 
4.5.3. Az események kivizsgálása, nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység (csak 

cím) 
4.5.3.1 Az események kivizsgálása 
4.5.3.2 Nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység 
4.5.4. A feljegyzések kezelése 
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4.5.5. Belső audit 
4.6. Vezetőségi átvizsgálás 

13.4. 7. A MEBIR bevezetése 

Minden társadalomban, különösen a modern ipari társadalmakban különleges fontossággal bír a rendelkezésre 

álló javak, termelési tényezők védelme. A földért és a természeti erőforrásokért (ásványkincs, energiaforrások, 

termőföld, élővilág stb.) a környezetvédelem felel, míg a dolgozó emberről, egészségéről, munkaképességének 

megőrzéséről a munkavédelem gondoskodik (Kósa, 2007) (89. ábra). 

 

A munkavédelmet hivatott szolgálni a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer, a 

MEBIR. Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási, minőségbiztosítási rendszert már szinte mindenki 

ismeri, és elfogadja. Az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) 

tanúsításának száma is növekszik. Ezekkel ellentétben viszont szinte alig hallott még valaki az OHSAS 18001, 

MSZ 28001 szabványról, a MEBIR-ről. A MEBIR más néven OHSAS (Occupational Health and Safety 

Assessment Series) a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek követelményét határozza 

meg többek között annak érdekében, hogy egy adott szervezetnél a munkabiztonsággal és munkaegészségüggyel 

összefüggő kockázatok kézben tartása a veszélyek azonosításával és a kockázatok értékelésével lehetővé váljon 

(i1). Az MSZ 28001:2003 műszaki tartalma és szerkezete teljesen megegyezik az OHSAS 18001:1999 

szabvánnyal, amely a brit BS 8800 iránymutatásaira épül (90. ábra). 

Nagyon sok szervezet és egyén hátránynak tartja, hogy a BS 8800: 1996 (a Munkahelyi Egészségvédelmi és 

Biztonsági Rendszerekre vonatkozó brit szabvány ismertető) nem igazi szabvány, hanem csupán iránymutatás. 

Bevezetése óta folyamatosan igény van arra, hogy felülvizsgálják és újra kiadják, mint valódi szabványt, amely 

lehetővé tenné azt, hogy egy önmagában is helytálló, értékelhető és tanúsítható rendszerként működhessen, mint 

az ISO 9000 és ISO 14001 szabványsorozat. 

Az elmúlt években több kísérlet is irányult a rendszer átalakítására. Korábban számos tanúsító szervezetnek meg 

kellett elégednie azzal, hogy az értékelésük a BS 8800 irányelveknek való megfelelésre korlátozódott és csupán 

megjegyzésként jelezhették, hogy a vállalat teljesítménye az ISO 9000 vagy az ISO 14001 szabványoknak is 

megfelel. A BS 8800 nem volt önmagában helytállóan tanúsítható rendszer. 

Sokaknak ez csupán technikai, míg másoknak valós problémát jelentett. Egy olyan szervezet számára, amely 

nem rendelkezik tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel és KIR-rel, ugyanakkor bevezetett egy 

egészségvédelmi és biztonsági rendszert, amelyet szívesen tanúsíttatna, így bizonyítva teljesítményét, nem állt 

rendelkezésre olyan fórum, ahol ezt megtehetné. Az OHSAS 18001 Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági 

menedzsment rendszer feltételrendszere erre ad lehetőséget. Az OHSAS 18001 kifejezetten úgy lett kifejlesztve, 

hogy az ISO 9001 és ISO 14001 szabványokkal is kompatibilis legyen, így biztosítva bekapcsolódását az 

integrált rendszerekbe (91. ábra). (Kapás, 2006) 

 

Ennek tükrében a MEBIR-hez az MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001:2007) szabványt érdemes választani mert; 

• tanúsítható MEBIR szabvány, 

• integrálható a már meglévő irányítási rendszerekhez (ISO 9001, ISO 14001 stb.), és mert 

• az OHSAS 18000 szabványsorozat készítésében a legnevesebb tanúsító testületek vettek részt, akik 

természetesen vállalkoznak a rendszer tanúsítására is. 

Az OHSAS 18000 szabványsorozat a korábbi szabványok bevezetési tapasztalataira épülő legújabb kiadvány. 

Azonban a legtöbb esetben az első reakció, mikor egy vállalati vezető hall erről a szabványról a merev 

elzárkózás, vagy éppen a felháborodás azért, mert így is sok költséggel járó munkavédelmi, tűzvédelmi előírás 

van érvényben, szinte minden cégnek külsős szakértőt kell megbízni, miközben ezt a költséget az árban nem 

lehet érvényesíteni. 
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Azonban egyre gyakrabban hallhatunk arról, hogy egy balesetet szenvedett munkavállaló bíróságra megy 

kártérítést követelni. A legtöbb ilyen esetben a bíróság megítéli a kért, monumentálisnak látszó kártérítést, vagy 

peren kívüli egyezség születik és majdnem ugyanannyit kell a munkavállalónak kifizetni. Ez a költség sokszor 

szinte alapjaiban rengeti meg a vállalatokat. Ha ehhez hozzáadjuk a balesetből származó további költségeket 

(kiesett munkaidő, új munkatárs betanítása, tönkrement eszközök pótlása, javítása), akkor még ijesztőbb számot 

kaphatunk Balesetek költségfáján keresztül (Kapás, 2006) (92. ábra). 

 

Szinte nem találkozik az ember olyan vállalattal, ahol munkavédelmi, tűzvédelmi ellenőrzés kapcsán nem róttak 

ki kisebb-nagyobb bírságot. Hazánkban ennek a ténynek talán még nincs a cég imázsát romboló jelentősége, de 

terheli a cég költségvetését. Sokak szerint ezek a bírságok nem kerülhetők el, mert annak ellenére jelentkeznek, 

hogy a vállalat rendelkezik munkavédelmi, tűzvédelmi alvállalkozóval. De ha jobban megnézzük, akkor a 

legtöbb esetben ezek az alvállalkozók a céggel a békés egymás mellett élés jegyében töltik idejüket. Azaz 

elkészítik a kötelező szabályozásokat, amit a cégvezetők vagy felületesen, vagy egyáltalán nem néznek át. Így 

ezek egy valahonnan megszerzett munkavédelmi, tűzvédelmi előírások sokszor túl általánosak, nem cégre 

szabott konkrét előírásokat foglalnak magukba, sőt a cégre egyáltalán nem vonatkozó részeket is 

tartalmazhatnak. Az évente megtartott munka- és tűzvédelmi oktatások sok esetben pusztán a napló aláíratását 

jelentik, vagy néhány mondat idézését jelenti a jogszabályokból. Kétségtelenül, ilyen „szolgáltatást‖ kevés 

pénzért is lehet kapni, de ebben az esetben ablakon dobjuk ki ezt az összeget. Kicsit több figyelemmel, és nem 

sokkal nagyobb összegért valódi szolgáltatást is kaphatunk, aminek eredményeként többek között elkerülhetjük 

a bírságokat is (i3). 

Ha valahol véletlenül tűz üt ki, az a vizsgálatok eredménye alapján szinte minden esetben emberi mulasztás 

következménye. Ezért a biztosító vagy nem is fizet, vagy csak akkora összeget, mely a teljes kárt nem fedezi. 

Pedig ezek az esetek elkerülhetőek lennének! A baleseteket okozó mulasztások mögött pedig nem a butaság, 

hanem a tájékozatlanság szokott állni. Ezt pedig orvosolni lehet egy jól működő, megfelelő tájékoztatási 

rendszerrel 

Jó néhány olyan vállalat van, ahol nem lehet a munkatársakat egyszerűen pótolni. Ha a cég dolgozói egyszerűen 

betanulható munkát végeznek, akkor általában sok emberre van szükség, és ha gyakran kell új dolgozókat 

találni, akkor egyre nehezebb helyi embereket felvenni, a létszámhiány termeléskiesést okozhat. Ha, mint a 

legtöbb kis- és közepes vállalatnál fennáll, speciális tudást, technológia ismeretet is várunk a dolgozóktól, akkor 

egy-egy új ember betanítása idő és pénzigényes. Ha egy vállalatnál nem érzik biztonságosnak a 

munkakörülményeket az emberek, akkor idővel új munkahelyet fognak keresni. A vállalatot elhagyók pedig 

másoknak is elmondják negatív tapasztalatukat, ez a jelentkezéseket fogja gátolni. 

A fent felsorolt szempontok csak kiragadott példák, melyek bevételkiesést okoznak, vagy okozhatnak a 

vállalatnak. Mindez megakadályozható egy jól működő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszerrel, 

melynek főbb folyamatait a 93. ábra szemlélteti (Kapás, 2006). 

 

Egy ilyen rendszer meglétét ritkán kérik a vevők. Kialakítása költséget jelent. De néhány év alatt ugyanennyit 

ad ki egy cég olyan munkabiztonsági alvállalkozóknak, akitől nem vár, és nem kap tényleges szolgáltatást. És 

akkor még nem is számoltunk egy baleset, tűzeset költségével. Az egészség védelme iránti igény szintén 

folyamatosan nő. A szervezetek tevékenységének az egészségre gyakorolt hatásai egyre nagyobb jelentőségűvé 

válik az érdekelt felek szemében. 

A fentiek tükrében minden szervezetnek szüksége van: 

• egészségvédelem és a munkabiztonság iránti elkötelezettségére, rendszerszemléletére, 

• irányításához kapcsolható, az egészség védelmét a forgalommal azonos fontosságúnak tekintő Munkahelyi 

Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszerre. 

A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer garanciát nyújt az érdekelt felek számára, 

hogy a Szervezet a vállalásait teljesíti. A MEBIR fontosságát alátámasztják a hivatalos baleseti jelentések és a 

szigorodó jogszabályalkotás (i4). 

A jó MEBIR azt jelenti, hogy nincsenek balesetek. Ehhez szükséges: 
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• a vészhelyzetek módszeres felismerése, 

• a munkahelyi kockázatok kiértékelése, 

• a munkahelyi kockázatok kézben tartása. 

Az OHSAS 18001:2007 szabvány igyekszik megjavítani a szervezetek munkahelyi egészségvédelmi és 

biztonsági intézkedéseit azáltal, hogy útmutatást ad a MEBIR beépítésére a vállalati irányításba, annak 

érdekében, hogy: 

• minimumra csökkentse a munkavállalók és mások veszélyeit, segít megelőzni a baleseteket, és a foglalkozási 

betegségek kialakulását, 

• javítsa a vállalati teljesítőképességet, 

• segítse a vállalatokat abban, hogy a piacon a róluk kialakuló imázs tükrözze felelősségtudatukat. 

• növelje a munka hatékonyságát, eredményességét; 

• javítsa a cég külső és belső megítélését; 

• segítse a vállalati vagyon részét képező gépek, berendezések, munkaeszközök megóvásában 

• bátran vállalhassa a hatósági ellenőrzéseket és elkerülhesse azok szankciót. 

A MEBIR minden olyan szervezetnél alkalmazható, amely arra törekszik, hogy 

• irányítási rendszert hozzon létre a munkavállalók és egyéb olyan érdekelt felek kockázatának 

megszüntetésére, vagy lehető legkisebb mértékűre való csökkentésére, akik ki vannak téve a szervezet 

tevékenységével kapcsolatos munkahelyi egészség-védelmi és biztonsági (MEB) kockázatnak, 

• egy önértékelést végezzen, és egyezőségi nyilatkozatot készítsen a munkahelyi egészségvédelmi és biztonság 

irányítási rendszerével kapcsolatban 

• integrált irányítási rendszert vezessen be, tartson fenn és folyamatosan fejlesszen, 

• megbizonyosodjon róla, hogy megfelel a kinyilvánított MEB-politikájának, 

• mások előtt is bizonyítani tudja megfelelőségét, 

• kérhesse irányítási rendszerének külső szervezet általi tanúsítását/regisztrálását, 

• vállalati kiválóságra törekedve rendszerszemlélettel kívánják a munkahelyi problémákat kezelni, 

• a munkahelyi problémák megelőzésére, a meglévő gondok megszüntetésére, mérséklésére és ezen keresztül a 

munkavédelmi teljesítmény javítására törekszenek (i5). 

A szabványt készítői már eleve úgy dolgozták ki, hogy az alkalmazók saját MEBIR-jüket már egy működő KIR-

re tudják alapozni. Éppen ezért a MEBIR kiépítését azoknak ajánljuk elsősorban akik, már kiépítették saját 

környezetirányítási rendszerüket, vagy pedig integrált rendszert szándékoznak építeni. Ezt támasztja alá az a 

tény is, hogy míg a minőségirányítási rendszer (MIR) piacorientált, addig a környezetközpontú irányítási 

rendszer (KIR) és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) jogilag 

szabályozott területhez tartoznak. 

Ennek megfelelően a rendszer felépítése és a kiépítés hasonló a környezetközpontú irányítási rendszerhez. A 

MEBIR meg kell, hogy feleljen az OHSAS 18001:2007 valamennyi követelményének. Az irányítási 

rendszernek segítenie kell a szervezetet a vonatkozó jogszabályok és egyéb MEB előírásokkal szembeni 

megfelelőség elérésében. A MEB irányítási rendszer komplexitása, részletessége, a dokumentáció széles 

körűsége és a ráfordított erőforrások függenek az adott szervezet nagyságától és tevékenységének természetétől. 

A szervezetnek megvan a lehetősége, hogy rugalmasan határozza meg határait és megválaszthassa, hogy az 

OHSAS 18001 bevezetését az egész szervezetre, vagy a szervezeten belül meghatározott egységekre vagy 

tevékenységekre terjeszti ki (Kapás 2007). 
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A MEBIR elemei (94. ábra) (Kapás, 2006). 

A modell itt is a folyamatos javítás (PDCA) elvét követi. Az OHSAS 18001:2007 úgy készült, hogy 

összhangban legyen az ISO 9001 (minőség) és az ISO 14001 (környezetközpontú) irányítási rendszerek 

szabványaival. 

Az OHSAS 18001 menedzsment rendszer bevezetésének sikerét elemzések és MEBIR auditok segítségével 

lehet értékelni. Eltérések esetén helyesbítő és megelőző intézkedések kidolgozása szükséges. A folyamatos 

fejlesztés a PDCA elv előírásainak megvalósításával történik. 

A MEBIR rendszer bevezetése során szabályozandó legfontosabb folyamatok: 

• Veszélyazonosítás, kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának meghatározása 

• A veszélyek azonosítása 

• A veszélyeztetettek azonosítása 

• A kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése 

• A teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele 

• Az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata 

• A kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizsgálat írásba foglalása. 

• Jogszabályi és egyéb követelmények 

• Erőforrások, feladatok, felelősségi kor, számonkérhetőség és hatáskör 

• Felkészültség, képzés és tudatosság 

• Kommunikáció, részvétel és konzultáció 

• A dokumentumok kezelése a MEBIR előírásai alapján 

• A MEBIR működésének szabályozása 

• Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre 

• Ellenőrzés 

• A teljesítmény mérése es figyelemmel kísérése 

• A megfelelőség kiértékelése 

Az események kivizsgálása, nemmegfelelőség, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység. 

0. Állapotfelmérés: Első feladat már még a tervezés és a bevezetés előtt az objektív helyzetfelmérés. Minden 

vállalatnak megvan a maga munkakultúrája, Hagyományosan koncentrál egyes biztonságtechnikai feladatokra, 

míg másokra kevesebb hangsúlyt fektet. Így kerülnek feltérképezésre a gyenge pontok, illetve vizsgálat a alá 

kerül a vállalat jogszabályi megfelelősége is. Ez után lehet kitűzni a célokat és lehet meghatározni a vállalat 

munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi politikáját is. Ezzel egyidejűleg fontos feladat a rendszerről való 

tájékoztatás is. A rendszert alkalmazók elkötelezettségének érdekében. Elsősorban természetesen a felső 

vezetésről van szó. 

Minden vállalat kell, hogy rendelkezzen 2000. január elseje óta a munkavédelmi törvény szerint is 

kockázatelemzéssel. Ennek felülvizsgálata, átdolgozása, valamint az ebből származó intézkedési terv 

kidolgozása az egyik kulcs fontosságú feladat a rendszerépítés szempontjából (95. ábra). 
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A kockázatértékelés során a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a 

munkavállalók egészségét, és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott 

munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a 

munkahelyek kialakítására (96. ábra). 

 

Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények 

javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés 

elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést a kémiai 

biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni. 

A kockázati tényezők lehetnek állapothibák (munkahelyek, munkaeszközök), folyamathibák (munka- és 

technológiai folyamatok, munkaműveletek), rendszerhibák (irányítás szervezet). A kockázatok másik lehetséges 

csoportosítása (97. ábra): 

 

• Munkaeszközök használata 

• Munkavégzés és munkakörnyezet 

• Fizikai és biológiai tényezők 

• Veszélyes anyagok, környezet és klíma 

• Emberi, szociális, pszichés és szervezési tényezők 

• Nagy koncentráció 

• Feladatok, munkafolyamatok összehangolatlansága, tisztázatlansága, áttekinthetetlensége, túl sok vagy túl 

kevés információ 

• Emberi kapcsolatok, tényezők (kiszolgáltatottság, rosszindulat, passzív dohányzás, pszicho terror, stb.) 

• Kockázatot jelentő csoportok, mint veszélyforrások (ügyfelek, alvállalkozók, stb.) 

1. MEB-politika: a szervezet felső vezetése által jóváhagyott, a munkavállalók részére közzé tett és általuk 

elfogadott, dokumentált, bevezetett, minden érdekelt fél részére rendelkezésre álló politika, ami világosan 

meghatározza az általános egészségvédelmi és biztonsági célokat, tartalmazza a biztonsági eredményesség 

fejlesztésére irányuló elkötelezettséget (Kapás 2007). 

Az OHSAS 18001 (MSZ 28001) követelményei a politikával kapcsolatban az, hogy legyen egy, a szervezet 

felső vezetése által jóváhagyott munkahelyi egészségvédelmi politika, amely egyértelműen meghatározza a z 

általános egészségvédelmi és biztonsági célokat, és elkötelezettséget az egészségvédelmi és biztonsági 

teljesítmény fejlesztésére. A politika: 

• legyen megfelelő a szervezet MEB kockázatainak jellegét és nagyságát figyelembe véve; 

• A veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázatkezelés a lelke a sikeres MEB irányítás 

rendszerének, és ezt a szervezet MEB politikája fejezze ki; 

• A MEB politika legyen tartalmas, és tartsa szem előtt a szervezet jövőbeni fejlődését. Legyen reális, de 

nem szabad sem eltúlozni a szervezetnél előforduló kockázatok nagyságát, sem elbagatellizálni azokat. 

• tartalmazza az eljárásos fejlesztés iránti elkötelezettséget; 

• A társadalmi elvárások növelik a szervezetre nehezedő nyomást, hogy csökkentse a megbetegedések, 

balesetek és események kockázatát a munkahelyeken. A jogszabályi kötelezettségek teljesítése mellett, a 

szervezetnek meg kell céloznia a MEB teljesítményének és a MEB irányítási rendszerének hatékony és 

gazdaságos fejlesztését, hogy megfeleljen a változó üzleti és szabályozási követelményeknek. 
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• tartalmazzon elkötelezettséget, hogy legalább a vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeknek 

és a szervezet által vállalat követelményeknek megfeleljen; 

• A szervezet betartja a rá vonatkozó, MEB jogi és egyéb MEB követelményeket. A MEB politika vállaljon 

kötelezettséget, hogy a szervezet a jogi követelményeken túlmenően meghaladja a jogszabályi előírásokban 

foglaltakat és egyéb kötelezettségeket, valamint azt, hogy erre törekszik. 

• dokumentált, bevezetett és fenntartott legyen; 

• A tervezés és előkészítés a sikeres bevezetés kulcspontjai. Gyakran előfordul, hogy a MEB politika 

kinyilvánításai vagy céljai nem reálisak, mivel a kivitelezésükre szánt források nem megfelelőek, vagy nem 

elegendőek. Mielőtt bármilyen nyilvános bejelentést kíván tenni a szervezet, biztosítania kell a szükséges 

anyagi forrásokat, szakértelmet és egyéb rendelkezésre álló forrásokat, valamint azt, hogy minden kitűzött 

MEB cél reálisan elérhető a munka keretein belül. 

• Annak érdekében, hogy a MEB politika hatékony lehessen, dokumentálni kell, és rendszerese felül kell 

vizsgálni a folyamatos megfelelőség érdekében, illetve amennyiben szükséges módosítani, vagy újra kell 

értékelni. 

• ismert legyen minden munkavállaló részéről azzal a céllal, hogy a munkavállalók tudatában legyenek a MEB-

el kapcsolatos kötelezettségeiknek; 

• A munkavállalók részvétele és elkötelezettsége elengedhetetlen a sikeres MEB tevékenységhez. A 

munkavállalóknak tudatában kell lenniük a MEB irányítás saját munkahelyük minőségére gyakorolt 

hatásainak, és bátorítani kell őket a MEB irányításban történő aktív részvételben. 

• A munkavállalók (beleértve minden szintet, még a vezetés különböző szintjeit is) nem valószínű, hogy 

képesek hatékonyan hozzájárulni a MEB irányítás sikeréhez, ha nem értik meg saját felelősségüket és nem 

alkalmasak a megkövetelt feladatok végrehajtására. 

• álljon rendelkezésre minden érdekelt fél részére; 

• Bármely egyén vagy csoport (akár belső, akár külső) aki érdekelt vagy érintett a szervezet, MEB 

teljesítményében különös figyelmet érdemelnek a MEB kinyilvánításában. Ezért léteznie kell egy 

eljárásnak a MEB feléjük történő kommunikálására. Az eljárás biztosítsa, hogy az érintett felek 

amennyiben igénylik megkapják a MEB politikát, de ez nem szükségszerűen jelent átadott másolatokat. 

• felülvizsgálatát időközönként el kell végezni, hogy biztosítható legyen napra készsége, és az megfelelő 

maradhasson a szervezet számára. 

• A változás elkerülhetetlen, a jogi előírások változásai, és a társadalmi elvárások erősödése miatt. Ennek 

következtében a MEB politikát és az irányítási rendszert időről időre felül kell vizsgálni, biztosítva az 

eljárásos alkalmazhatóságát és hatékonyságát. 

• Amennyiben változásokat hajtanak végre ezeket azonnal közölni kell az érintettekkel, amikor ez időszerűvé 

válik. 

2. Tervezés: a szervezetnek folyamatokat kell kialakítania és módszereket kell alkalmaznia a veszélyek 

folyamatos felismerésére, a kockázatok értékelésére és kézben tartására, a tevékenységi körébe tartozó, illetve 

az ahhoz kapcsolódó személyekre, berendezésekre, felszerelésekre vonatkozóan, beleértve az alvállalkozókat, 

látogatókat, illetve a más szervezetek által rendelkezésre bocsátott tárgyi erőforrásokat is (Kapás 2007). 

Ezeknek magukban kell foglalniuk: 

• a rutin és nem rutin tevékenységeket; 

• a munkahelyre belépő minden személy tevékenységére (beleértve az alvállalkozókat, és a látogatókat is); 

• a munkahelyen található berendezéseket, felszereléseket, függetlenül attól, hogy a szervezet vagy valaki más 

bocsátotta-e rendelkezésre. 
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A szervezetnek biztosítania kell, hogy az értékelések eredményét és a szabályozás hatásait figyelembe veszik a 

MEB célok meghatározásánál. A szervezetnek dokumentálnia és folyamatosan frissítenie kell ezeket az 

információkat. A szervezet veszélyazonosítás és kockázatértékelési módszere 

• határozza meg, területével összefüggésben, annak jellegét, és időzítését, hogy inkább megelőzze az 

eseményeket, és ne csak reagáljon azokra; 

• biztosítsa a kockázatok azonosítását és osztályozását, és azok megszüntetését vagy megfelelő intézkedésekkel 

a felügyeletét; 

• legyen összhangban a működési tapasztalatokkal és az alkalmazott kockázatkezelésre vonatkozó 

intézkedésekkel; 

• biztosítson információt a berendezésekkel kapcsolatos követelményeinek, és a képzési igények 

meghatározásához illetve a működési szabályok fejlesztéséhez; 

• biztosítsa a szükséges intézkedések felügyeletét, a határidőre történő hatékony bevezetés érdekében. 

Feladatként tekintendők továbbá: 

A, a szervezetre vonatkozó jogszabályi és egyéb követelmények megállapítása, folyamatos figyelése és 

naprakész állapotban tartása: 

• A szervezetnek ki kell alakítania, és fenn kell tartania egy eljárást, a rá vonatkozó jogszabályi és egyéb MEB 

követelmények figyelemmel kísérésére, és azokhoz való hozzáférésre. A szervezetnek ezeket az 

információkat eljárásosan frissítenie kell. Tájékoztatnia kell a jogszabályi és egyéb előírások lényeges 

információiról a munkavállalókat és egyéb érdekelt feleket. 

• Alapvetően tehát arról van szó, hogy a szervezetnek tisztában kell lennie azzal, hogy tevékenységét milyen 

jogszabályi és egyéb követelmények keretei között végezheti. 

B, A szervezetnek ki kell alakítania, és fenn kell tartania dokumentált munkahelyi egészségvédelmi és 

biztonsági célokat a szervezeten belül minden lényeges tevékenységre és szintre. A célok meghatározása és 

felülvizsgálata során a szervezetnek figyelembe kel vennie a jogszabályi és egyéb előírásokat, a munkahelyi 

egészségvédelmi és biztonsági kockázatokat, a technológiai lehetőségeket, a pénzügyi, működési, és üzleti 

követelményeket, és az érdekelt felek véleményét. A céloknak összhangban kell lenni a szervezet MEB 

politikájával, beleértve az eljárásos fejlesztés iránti elkötelezettséget. Ennek magába kell foglalnia az alábbiak 

dokumentálását: 

• a meghatározott felelősségeket és hatásköröket a célok eléréséhez az érintett funkciókban és szinteken 

• a célok elérésének módját és határidejét 

• A MEB irányítási programo(ka)t rendszeresen és tervezett időpontokban felül kell vizsgálni. Ahol, és amikor 

szükséges, ki kell egészíteni, hogy követni lehessen a szervezet tevékenységében, termékeiben, 

szolgáltatásaiban, vagy működési körülményeiben bekövetkezett változásokat. 

3. Bevezetés és működés: a szervezetnek dokumentáltan meg kell határozni és közzé kell tenni azon személyek 

felelősségi- és hatáskörét, akiknek tevékenysége – irányítás, jóváhagyás, ellenőrzés révén – jelentős hatással bír 

az irányítási rendszer folyamatainak MEB-kockázataira, a MEB-irányítás hatékony működésére (Kapás 2007). 

Ezért: 

• meg kell határozni a szervezeti felépítést/organogramot, ki kell jelölni a vezetőség megbízottját, 

• biztosítani kell, a személyi erőforrásoldal alkalmasságát képzés, tudatosság, felkészültség által a MEBIR 

követelményeiből adódó feladatok megoldására, beleértve a vészhelyzeti felkészültséget és a reagálásra 

vonatkozó követelményeket is, 

• gondoskodni kell arról, hogy kialakítsák a tanácskozás és a kommunikáció megfelelő szintjét, biztosítva 

ezáltal azt, hogy a MEB-információ eljusson a munkavállalókhoz, illetve az információk beérkezzenek a 

munkavállalóktól, 
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• a MEBIR működését rögzítő dokumentumok legyenek érthetőek, az érvényes változatok elérhetőek, 

visszakereshetőek, azonosíthatóak, 

• a szervezet működésének szabályozása legyen olyan szintű, ami biztosítja a MEB-politika és –célok minél 

eredményesebb, kockázatmentesebb teljesítését, beleértve az emberi képességekhez történő hozzáigazítást is, 

• a vészhelyzetre való felkészülést és reagálást is figyelembe kell venni a tervezésnél. 

• Meg kell határozni, dokumentálni, és közzé kell tenni azoknak a személyeknek a feladatát, felelősségét és 

hatáskörét, akik irányítják, ellenőrzik és jóváhagyják azokat a tevékenységeket, amelyek a szervezet 

tevékenységei, berendezései, és eljárásai során hatással vannak a MEB kockázatokra, annak érdekében, hogy 

előmozdítsák a MEB irányítási rendszer bevezetését és működtetését. 

• A munkahelyi egészségvédelmi és a biztonság teljes felelőssége kizárólag a felső vezetést terheli. A 

szervezetnek ki kell jelölnie a felső vezetés egy tagját, aki különösen felelős azért, hogy a szervezet teljes 

működési helyén és hatókörében a MEB irányítási rendszer bevezetésre kerüljön, és megfelelően működjön. 

• A vezetésnek biztosítania kell a szükséges forrásokat a MEB irányítási rendszer bevezetéséhez, 

ellenőrzéséhez és fejlesztéséhez. (Források magukban foglalják az emberi erőforrásokat, a szaktudást, 

technológiát, és a pénzügyi forrásokat.) 

A szervezet vezetésének megbízottja rendelkezzen meghatározott szereppel, felelősséggel, és hatáskörrel, hogy: 

• biztosíthassa a MEB irányítási rendszer követelményeinek meghatározását, bevezetését, és fenntartását az 

OHSAS követelmény rendszerrel összhangban 

• biztosíthassa a MEB irányítási rendszer végrehajtásáról készített jelentések, eljuttatását a felső vezetéshez 

felülvizsgálatra, hogy azok alapját képezzék a MEB irányítási rendszer további fejlesztésének. 

Minden személy, aki az irányításban tevékenykedik, elkötelezett legyen a MEB irányítási rendszer eljárásos 

fejlesztése iránt. 

A, Képzés, tudatosság, felkészültség 

Az OHSAS rendszer működése akkor elfogadott és hatékony, ha az érintett munkatársak megszerzik a 

megfelelő képzettséget, tudatosságot, kompetenciát, ismeretekkel rendelkeznek tevékenységük kockázatairól, az 

előírásoknak nem megfelelő munkavégzés következményeiről, a MEB politikáról, az OHSAS 18001 

szabványról. 

• A személyzetnek felkészültnek kell lennie azoknak a feladatoknak a végrehajtására, amelyek saját 

munkahelyükön befolyásolhatják a MEB-et. A felkészültséget a megfelelő végzettség, képzés, és/vagy 

tapasztalat alapján kell meghatározni. 

• A szervezetnek olyan eljárásokat kell kialakítania, és fenntartania, amelyekkel elérheti, hogy munkavállalói a 

megfelelő szinteken, és a beosztásokban tudatában legyenek: 

• a MEB politikának és –eljárásoknak, valamint a MEBIR követelményeinek való megfeleléség 

fontosságának 

• tevékenységüknek a MEB-re gyakorolt tényleges és lehetséges hatásaival, valamint a javuló egyéni 

teljesítésnek a MEB-re gyakorolt kedvező hatásával 

• szerepüknek és felelősségüknek a MEB-politikának és eljárásoknak, valamint a MEBIR – 

követelményeinek való megfelelőség elérésében, beleértve a vészhelyzeti felkészültséget, és a reagálásra 

vonatkozó követelményeket 

• az előírt működési folyamatoktól való eltérés potenciális következményeivel 

• A képzési eljárásoknak figyelembe kell venniük a különböző szintű és mértékű: 

• felelősséget, képességet és műveltséget 

• kockázatot 



 5. MUNKAVÉDELEM  

 97  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A folyamat foglalja magába a következőket: 

• a szervezeti hierarchia minden szintjén meg kell határozni a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal 

kapcsolatosan megkövetelt tudatosság, és felkészültség elemeit, 

• intézkedni kell a jelenlegi MEB tudatossági és felkészültségi állapot és a jövőben megkövetelt állapot közötti 

különbség áthidalására, a követelmények teljesítése érdekében, 

• gondoskodni kell a szükséges képzések tervszerű, és hatékony végrehajtásáról, 

• egyéni értékelési módszereket kell kidolgozni és bevezetni annak érdekében, hogy a munkavállalók MEB 

tudatossági és felkészültségi szintjét a megkövetelt szintre lehessen hozni, és ezt a szintet folyamatosan fenn 

lehessen tartani, 

• a munkavállalók, munkatársak képzéséről és felkészültségéről megfelelő feljegyzéseket kell rendszeresíteni 

és kell vezetni. 

B, MEB oktatási és képzési program 

A szervezetnek MEB oktatási és képzési programot kell megterveznie és folyamatosan működtetnie a következő 

célok érdekében: 

• a szervezet MEB-bel kapcsolatos intézkedéseit, az egyének kompetenciáit minden munkavállaló a szükséges 

mértékben ismerje 

• az új munkaterületre érkező munkatársak (új felvételes, áthelyezésre került dolgozó, új feladatok lépnek be a 

munkavállaló tevékenységi körébe, stb.) a bevezető és az ismétlődő továbbképző oktatásainak legyenek 

kidolgozott tematikái, az oktatások a megfelelő módszertannal kerüljenek megtartásra, 

• a munkavégzés megkezdése előtt legyen hatékony képzés a helyi MEB intézkedésekről, a fennálló 

veszélyekről, kockázatokról, azok mértékéről, a szükséges óvintézkedésekről és az intézkedések 

megvalósulását követő eljárásokról, 

• legyen hatékony képzés a veszélyazonosítással, a kockázatértékeléssel, és a kockázat kézben tartásával 

kapcsolatosan, 

• valósuljon meg hatékony képzés, azok számára, akiknek meghatározott feladatuk, hatáskörük van a MEB 

irányítási rendszerben, beleértve a munkavállalók MEB képviselőit is 

• legyen hatékony MEB képzés a munkairányítók számára, függetlenül attól, hogy az általuk irányított 

munkavállalók a szervezet alkalmazásában, avagy alvállalkozók alkalmazásában állnak-e, 

• legyen képzési program a felső vezetőség szerepére és felelősségi körére vonatkozóan, annak biztosítására, 

hogy a MEBIR a kockázatok kézben tartásával és a megbetegedéseknek, a sérüléseknek, és a szervezet egyéb 

veszteségeinek a lehető legalacsonyabb szinten való tartásával működjön. 

• Valósuljon meg képzési program az alvállalkozók, az időszakos munkavállalók, és a látogatók munkahelyi 

egészségvédelmi és biztonsági kérdésekkel kapcsolatos tudatosságának fejlesztésére, a szükséges képzettségi 

mérték elérésére, annak figyelembe vételével, hogy ezek a személyek milyen mértékű kockázatnak lehetnek 

kitéve 

C, Eredményesség 

A képzések eredményességét mérni kell. Erre a leghatékonyabb eszköz a MEB felkészültségi szint folyamatos 

figyelemmel kísérése, annak időszakos részletes elemzése. 

• Ez magában foglalhatja a képzés részeként végzett értékelést és/vagy a megfelelő helyszíni ellenőrzéseket 

tartani, hiszen fontos megállapítani, hogy a gyakorlatban a felkészültségi szint elegendő-e az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés állapotának fenntartásához 

D, Tanácskozás és kommunikáció 
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• A szervezetnek legyenek olyan eljárásai, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő MEB információ eljusson a 

munkavállalókhoz és egyéb érdekelt felekhez, valamint beérkezzen a munkavállalóktól és az érdekelt 

felektől. 

• A munkavállalók bevonását és a tanácskozások szervezését dokumentálni kell, és az érdekelt feleket ezekről 

tájékoztatni kell. 

A munkavállalók: 

• bevonásával kell a kockázat irányításának politikáját és eljárásait kialakítani és átvizsgálni; 

• véleményét ki kell kérni, ha olyan változás történik a munkahelyen, amely befolyásolhatja a munkahelyi 

egészségvédelmet és biztonságot; 

• képviselőinek részvételét biztosítani kell az egészségvédelmi és biztonsági kérdések tárgyalásában; 

• tájékoztatása történjen meg arról, hogy a szervezet melyik alkalmazottja az ő MEB képviselőjük, és ki a 

vezetőség kijelölt MEB megbízottja. 

Fontos az előreirányuló rendszerépítési párbeszéd folyamata (98. ábra), amely tartalmazza: 

 

• a kölcsönös megértés fejlesztését (Megpróbálják megérteni a másik szempontjait, helyzetét. Meg tudják, hogy 

van a partnerük, pillanatnyilag milyen gondok gyötörik a szervezetét. Fontos alapértékként tartják 

tiszteletben: a saját álláspont nem az egyetlen elfogadható álláspont.) 

• A lehetőségekre való összpontosítást (A kölcsönös megértésen alapján kialakult jólét lehetővé teszi a 

lehetőségekre való fókuszálást.) 

• Az elkötelezettséget (A lehetőségekről közös, egyeztetett elképzelés kialakítása. A konkrét közös cselekvéssel 

kapcsolatos elkötelezettség kialakítása. Az elkötelezettség az előző két fázis hatásos teljesítésén alapul.) 

• Képesség és kapacitás (Ez a működési szint. Megfogalmazza, milyen képességek állnak vannak jelen a 

partner szervezeteknél, milyen megoldás szolgálja a leghatékonyabban a partnerek érdekeit.) 

• Felelősség (Megegyezés születik a képességekben, kapacitásokban, amelyekkel megvalósításra kerülnek a 

közös szándékok. Ekkor kerül megválaszolásra a felelősségekkel kapcsolatos kérdés: kinek milyen 

felelőssége jelentkezik az egyes részek kivitelezésénél.) 

• Elismerés (Ennek a lépésnek a lényege, hogy a folytatáshoz szükséges információk, tapasztalatok, 

visszajelzések meghatározásra kerülnek és a partnerek együttesen értékelik. A párbeszéd folyamatának új 

ciklusa kezdődik.) 

A fentiek ellentétét ami a rendszer romboló „párbeszéd‖ folyamata (99. ábra) mindenképpen kerülni kell! 

 

E, Dokumentáció 

A szervezetnek megfelelő adathordozón olyan információt kell kialakítania és fenntartania, amely leírja az 

irányítási rendszer lényeges elemeit és ezek kölcsönhatásait, valamint tájékoztat a rá vonatkozó 

dokumentációról. 

A dokumentációs rendszer kialakításánál fontos szempontokként célszerű figyelembe venni: 

• kik milyen dokumentációhoz, információhoz juthatnak hozzá, a MEB felelősségi és hatáskörük figyelembe 

vételével, mivel ez szükségessé teszi a biztonság és hozzáférhetőség megkövetelendő mértékének 

meghatározását, 

• milyen környezetben és milyen módon használják a dokumentációt, mivel ettől függ a dokumentum fizikai 

megjelenítési formája, a biztonságos tárolás feltételrendszerének kialakítása. 
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A szervezetnek továbbá eljárásokat kell kialakítania és fenntartania e szabványban megkövetelt dokumentumok 

és adatok kezelésére annak biztosításához, hogy 

• az adatok kikereshetők legyenek 

• azokat rendszeres időközönként átvizsgálják, szükség szerint felülvizsgálják, és megfelelőségüket az arra 

felhatalmazott személyzet igazolja 

• a tárgyra vonatkozó dokumentumok, és adatok érvényes változatai elérhetőek legyenek minden olyan 

helyszínen, ahol a MEB rendszer eredményes működéséhez szükséges, lényeges műveleteket végeznek 

• az elavult dokumentumokat és adatokat azonnal eltávolítsák minden kibocsátó és használati helyről, vagy 

egyéb módon kizárják azok véletlen használatát 

• a jogi vagy kutatási, vagy mindkét célra megőrzött irattári dokumentumok és adatok megfelelően legyenek 

azonosítva 

F, A működés szabályozása 

A szervezetnek meg kell határoznia azokat a műveleteket és tevékenységeket, amelyek összefüggésbe 

hozhatóak az azonosított veszélyekkel, és amelyekre kézben tartási intézkedésekre van szükség. A szervezetnek 

meg kell terveznie ezeket a tevékenységeket, beleértve a karbantartást, annak biztosítására, hogy ezeket 

meghatározott feltételek között hajtsák végre, a következők szerint: 

• olyan dokumentált folyamatok bevezetésével és fenntartásával, amelyek lefedik azokat a helyzeteket, ahol a 

hiányuk a MEB politikától és céloktól való eltéréshez vezethet, 

• működési kritériumok meghatározásával az egyes eljárásokra nézve, 

• dokumentált eljárások bevezetésével és fenntartásával, a szervezet által beszerzett és/vagy alkalmazott 

javakból, berendezésekből és szolgáltatásokból eredő, azonosított MEB kockázatokra, továbbá a beszállítók 

és az alvállalkozók tájékoztatásával ezekről az eljárásokról és következményekről, 

• dokumentált eljárások bevezetésével és fenntartásával a munkahelyek, a folyamatok, a berendezések, a gépek, 

a működtetési eljárások és a munkaszervezés tervezésére, beleértve ezek hozzáigazítását az emberi 

képességekhez, annak érdekében, hogy kiküszöböljék vagy csökkentsék a MEB kockázatokat ezek 

forrásainál. 

G, Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre 

A szervezetnek terveket, vészhelyzeti terveket és eljárásokat kell készítenie és fenntartania az események és a 

vészhelyzetek lehetőségeinek azonosítására, és az ezekre való reagálásra, valamint az ezekből származó 

lehetséges egészségkárosodás és sérülés megelőzésére és enyhítésére. Időszakonként át kell vizsgálnia 

vészhelyzeti felkészültségét, valamint reagálási terveit és eljárásait, különösen egy esemény vagy vészhelyzet 

előfordulása után. A szervezetnek továbbá időszakonként ki kell próbálnia az eljárásokat, ahol ez lehetséges. 

A vészhelyzeti tervek jelöljék meg azokat a tevékenységeket, amelyekre meghatározott vészhelyzetek 

kialakulásakor van szükség, és tartalmazza a következőket: 

• a lehetséges balesetek és vészhelyzetek meghatározását, 

• a vészhelyzetben irányító szerepet végző személy kijelölését, 

• a személyzet által vészhelyzetben végrehajtandó tevékenységek részleteit, beleértve azokat a tevékenységeket 

is, amelyeket a vészhelyzet területén lévő külső személyeknek, például alvállalkozóknak vagy látogatóknak 

kell végrehajtaniuk, 

• a vészhelyzet esetére meghatározott feladatokkal megbízott személyzet (tűzfigyelők, elsősegélynyújtók, 

nukleáris szivárgás vagy mérgező anyag kiömlése kezelésének szakemberei) felelősségi körét, határkörét és 

kötelezettségeit, 

• az evakuálási eljárást, 
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• a veszélyes anyagok és a szükséges vészhelyzeti tevékenységek meghatározását és helyét, 

• a kapcsolódási pontokat külső vészhelyzeti szolgálatokkal, 

• a kapcsolatfelvételt a hivatalos szervekkel, 

• a kapcsolatfelvételt a szomszédokkal és a nyilvánossággal, 

• a legfontosabb adatok és berendezések védelmét, 

• a szükséges információt, pl. az üzem elrendezési rajzai, a veszélyes anyagok adatai, eljárások, 

munkautasítások és a kapcsolattartó személyek telefonszámainak elérhetőségét a vészhelyzet bekövetkezése 

esetén. 

A külső szervek közreműködése a vészhelyzeti tevékenységek, és a reagálás tervezésében legyen világosan 

dokumentálva. Ezeket a szerveket fel kell világosítani részvételük lehetséges körülményeiről, és biztosítani kell 

számukra az általik igényelt információt, hogy lehetővé váljon közreműködésük a reagálás tevékenységeiben. 

Követelmény továbbá, hogy legyen meghatározva a vészhelyzeti berendezések szükséglete, és történjen 

gondoskodás ezek megfelelő mennyiségű meglétéről. E berendezések folyamatos működőképességét rendszeres 

időközönként ellenőrizzék. A berendezések például a következők lehetnek: 

• riasztórendszerek, 

• vészvilágítás és áramellátás, 

• vészkijáratok, 

• óvóhelyek, 

• kritikus leválasztó szelepek, kapcsolók, és kismegszakítók, 

• tűzoltó berendezések, 

• elsősegélynyújtó berendezések (beleértve a vészzuhanyokat, szemmosókat, stb.), 

• kommunikációs eszközök. 

4. Ellenőrző és helyesbítő tevékenység: ennek érdekében a szervezet végezze el 

• a működés eredményességének rendszeres figyelemmel kísérését és mérését (MEB-politika, -célok 

teljesülése, a kockázatértékelés módszereinek bevezetése, hatékonysága, a jogszabályi megfelelés mértéke, a 

balesetek, egészség-károsodások, majdnem balesetek konzekvenciái összefüggésben a MEB működési 

hatékonyságával, a munkáltatói, munkavállalói együttműködés színvonala), 

• balesetek, események, nem megfelelőségek kivizsgálását, helyesbítő és megelőző intézkedések megtételét (a 

felelősségek és hatáskörök gyakorlati alkalmazási színvonala a balesetek, események, nem megfelelőségek 

kezeléséről, ki-vizsgálásáról, különös tekintettel az intézkedések hatékonyságára – intézkedés bevezetése 

előtti kockázatértékeléssel), 

• a feljegyzések kezelését (olvashatóak, azonosíthatóak, visszakereshetőek, az adatvesztéstől védettek 

legyenek, szabályozott megőrzési idővel), 

• irányítási rendszere működési színvonalának ellenőrzését audit által (bizonyos időközönként, a szervezet 

tevékenységére vonatkozóan) (Kapás 2007). 

A, A működés eredményességének rendszeres figyelemmel kísérése és mérése 

A szervezet határozza meg a MEB működése eredményességének fő jellemzőit a szervezet egészére. Ez 

különösen azokat a jellemzőket foglalja magában, amelyek meghatározzák, hogy: 

• ütemezetten megvalósul-e a MEB politika, és mennyiben teljesülnek a MEB célok; 
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• megtervezték, és bevezették-e a kockázatkezelés módszereit, és ezek mennyire működnek eredményesen; 

• levonták-e a következtetéseket a MEBIR hibáiból, beleértve a veszélyes eseményeket (baleseteket, majdnem 

baleseteket és megbetegedéseket); 

• eredményesek-e a munkavállalók és az érdekelt felek számára szervezett tudatosítási, képzési, kapcsolattartási 

és tanácskozási programok; 

• kidolgoztak-e a MEBIR átvizsgálására és/vagy fejlesztésére alkalmas eljárást, és használják-e azt. 

Az eljárási utasításokat el kell készíteni és fenntartani a MEB működése eredményességének rendszeres 

figyelemmel kísérésére és mérésére. Ezeknek az eljárásoknak biztosítaniuk kell: 

• a szervezet szükségleteinek megfelelő mennyiségű, minőségű mérési módszereket; 

• annak figyelemmel kísérését, hogy a szervezet milyen mértékben valósítja meg a MEB céljait; 

• az eredményességre vonatkozó, megelőző célú méréseket annak figyelemmel kísérésére, hogy a szervezet 

eredményessége mennyiben felel meg a MEB irányítási programjának, a működési kritériumoknak és a 

vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek; 

• az eredményességre vonatkozó méréseket annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjék a legsúlyosabb 

eltéréseket, azaz a baleseteket, az egészségkárosodásokat, az eseményeket (beleértve a majdnem baleseteket) 

és egyéb tényszerű adatokat a MEB nem az elvárásoknak megfelelő működéséről 

• a figyelemmel kísérés és mérések adatainak és eredményeinek olyan részletességű feljegyzését, amely 

elegendő ahhoz, hogy elősegítse a későbbi helyesbítő és megelőző tevékenységek elemzését. 

A célok kitűzése során célszerű megfontolni, hogy a szervezet milyen mérőszámokat vezessen be a célok 

teljesítésének mérésére. Hiszen majdan ezek a jelzőszámok szolgálnak majd alapul a MEB teljesítés értékelés 

rendszerében, és ezek szolgáltatnak információt mind a MEBIR-ről, mind a működésben lévő rendszerről. A 

teljesítést megfelelően bemutató jelzőrendszer kialakítása és folyamatos működtetése a szervezet alapvető 

feladata. Az ilyen jelzők legyenek objektívek, ellenőrizhetőek, reprodukálhatóak, jellemzőek a szervezet 

tevékenységeire, feleljenek meg a szervezet MEB politikájának, gyakorlatiak, a mérésük költsége álljon 

arányban MEB hatékonyságukkal, alkalmazhatóak legyenek az adott technológiára. 

B, Balesetek, események, nemmegfelelőségek, továbbá helyesbítő és megelőző intézkedések 

A szervezetnek eljárásokat kell kialakítania és fenntartania a felelősségi körök és a hatáskörök meghatározására, 

a következő feladatok elvégzéséről: 

• balesetek, események és nemmegfelelőségek kezeléséről és kivizsgálásáról, 

• megfelelő intézkedések meghozataláról a balesetek, események és nemmegfelelőségek következményeinek 

enyhítésére, 

• helyesbítő és megelőző intézkedések kezdeményezéséről és végrehajtásáról, 

• a végrehajtott helyesbítő és megelőző intézkedések eredményességének igazolásáról. 

Ezeknek az eljárásoknak meg kell követelniük, hogy minden javasolt helyesbítő és megelőző intézkedést 

bevezetésük előtt kockázatértékelési folyamattal átvizsgáljanak. A tényleges vagy lehetséges nem 

megfelelőségek okainak kiküszöbölésére tett minden helyesbítő vagy megelőző intézkedésnek összhangban kell 

lennie a probléma nagyságával, és összemérhetőnek kell lennie a felmerült MEB kockázattal. A szervezetnek be 

kell vezetnie és fel kell jegyeznie minden olyan változást, amely a helyesbítő és a megelőző intézkedések miatt 

kihat a dokumentált eljárásokra. Tehát eljárásokat kell megtervezni, bevezetni és fenntartani a felelősségi és 

hatáskörök megállapítására az alábbi területeken: 

• a balesetek, események, és nem megfelelőségek okainak feltárása, kivizsgálása, rögzítése, 

• megfelelő intézkedések meghozatala a balesetek, események, és nem megfelelőségek lehetséges 

következményeinek csökkentése érdekében; 
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• a szükséges helyesbítő és megelőző tevékenység megtervezése, megjelölése, kezdeményezése, bevezetése, a 

végrehajtása; 

• a végrehajtott helyesbítő és megelőző intézkedések eredményességének igazolása; 

• a nem megfelelőség megismétlődésének elkerülése érdekében a szabályozás fejlesztése, a fejlesztés 

bevezetése, vagy a szabályozás módosítása. 

A nem kívánt események bekövetkezése hátterében állhat: 

• az üzem vagy az egyes berendezések elégtelen, nem megfelelő működéséből; 

• az üzem vagy az egyes berendezések meghibásodásából; 

• emberi mulasztásból; 

• menedzsment rendszer hiányosságaiból. 

C, Feljegyzések és a feljegyzések kezelése 

A szervezetnek eljárásokat kell létrehoznia és fenntartania a MEB feljegyzések, valamint az auditok és az 

átvizsgálások eredményeinek azonosítására, kezelésére és selejtezésére. A MEB feljegyzéseknek 

olvashatóaknak, azonosíthatóknak és visszakereshetőknek kell lenniük az érintett tevékenység vonatkozásában. 

A MEB feljegyzéseket olyan módon kell tárolni és kezelni, hogy azonnal hozzáférhetőek legyenek és 

ugyanakkor védettek legyenek az adatvesztéstől, a károsodástól és a megsemmisüléstől. A feljegyzések 

megőrzési idejét meg kell határozni, és dokumentálni kell. A feljegyzéseket a szervezet és a rendszer igényeinek 

megfelelően kell megőrizni, hogy bizonyítható legyen e szabványnak való megfelelőség. 

D, Audit 

A szervezetnek auditprogramot és eljárásokat kell létrehoznia és fenntartania a MEBIR időközönként 

elvégzendő auditjára, annak meghatározásához, hogy a MEBIR 

• megfelel-e a tervezett MEB irányítás intézkedéseinek, beleértve a szabvány követelményeit, 

• megfelelően lett-e bevezetve és fenntartva, 

• eredményesen valósítja-e meg a szervezet politikáját és céljait, 

• az előző auditok eredményeinek átvizsgálásához, 

• tájékoztatás nyújtásához az auditok eredményeiről a vezetés számára. 

A folyamat célja, hogy az audit során átfogó és hivatalos értékelés szülessen a szervezet megfelel-e a MEB 

eljárásoknak és az elvárt gyakorlatnak. Az auditokat megtervezett program alapján kell elvégezni. Fontos, hogy 

az auditokat csak a MEB követelmények területén felkészült, független szakemberek végezzék. Az audit 

eredményei: 

• MEB eljárások eredményességének vizsgálata, 

• az eljárások megfelelőségének, a gyakorlatban való érvényesülésének részletes értékelése, 

• szükség szerint kerüljenek megjelölésre helyesbítő tevékenységeket, 

• feljegyzés, amely rögzíti az audit eredményeit, és amelyekről kellő időben kapjon jelentést a vezetőség. 

Az eredményeket a vezetőségnek át kell vizsgálnia, elemeznie kell, és szükség szerint hatékony helyesbítő 

intézkedéseket kell tennie. Az audit során a szükséges személyekkel történt megbeszélés mellett szükséges a 

tárgyra vonatkozó dokumentumok átvizsgálása is: 

• a MEBIR dokumentációt, 

• a MEB politikai nyilatkozatát, 
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• a MEB célokat, 

• a MEB és vészhelyzeti eljárásleírásokat, 

• a munkaengedélyezési rendszereket és eljárásleírásokat, 

• a MEB értekezletek időpontjait, feljegyzéseit, 

• a balesetekről és eseményekről készült jelentéseket és feljegyzéseket, 

• bármilyen jelentést vagy közlést a MEB vagy egyéb hatóságok kényszerintézkedéseiről, 

• a jogszabály által előírt nyilvántartásokat és tanúsítványokat, 

• a képzésekről szóló feljegyzéseket, 

• a korábbi MEBIR audit jelentéseket, 

• felszólításokat helyesbítő tevékenységekre, 

• a nemmegfelelőségekről készült jelentéseket. 

5. Vezetőségi átvizsgálás 

A szervezet felső vezetőségének az általa meghatározott időközönként át kell vizsgálnia a MEBIR-t, hogy 

biztosítsa annak folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét, eredményességét. A vezetőségi átvizsgálás 

folyamatának biztosítania kell a szükséges információ összegyűjtését ahhoz, hogy a vezetőség végrehajthassa a 

kiértékelést. Az átvizsgálást dokumentálni kell. Az átvizsgálásra beszámoló készül, inputja pedig a Felső 

vezetés jelentése. 

A vezetőségi átvizsgálásnak ki kell térnie a politikának, a céloknak, és a MEBIR más elemeinek esetleg 

szükséges változtatásaira, tekintetbe véve a MEBIR auditok eredményeit, a változó körülményeket és a 

folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettséget (Kapás 2006). 

A fejezet alapvetően Deming Plan-Do-Check-Act ciklusának „ACTION‖ (akció, avagy a beavatkozás) fázisáról 

szól. 

A szervezet értékelje ki a MEB rendszerének teljesítményét. A hatékony működés fenntartása érdekében 

szükséges az ellenőrzést követő „avatkozz be (Action)‖ visszacsatolási kör, hogy el lehessen végezni a 

tökéletesebb teljesítés érdekében szükséges fejlesztések bevezetését. Az OHSAS 18001:1999 szabvány szerinti 

visszacsatolásba beletartozik a vezetőségi átvizsgálás. 

A vezetőségi átvizsgálás a szervezet üzleti és stratégiai tervező tevékenységének része, és az üzleti élet 

eredményének átvizsgálásával, a beszámoltatással, a költségvetési-, nyereség- és veszteség-előrejelzésekkel van 

összefüggésben. Az átvizsgálás a következő témákat vitassa meg: 

• a jelenlegi MEB politika megfelelőségét; 

• a MEB célok, programok meghatározását vagy korszerűsítését az elkövetkezendő időszakra, a folyamatos 

fejlődés érdekében; 

• a veszélyazonosításra, a kockázatértékelésre és a kockázat kézben tartására jelenleg alkalmazott eljárások 

megfelelőségét; hatásosságát, 

• a kockázat jelenlegi szintjét és az érvényes kézben tartási intézkedések eredményességét; 

• az erőforrások kielégítő voltát; 

• a MEB ellenőrzési folyamat eredményességét; 

• a veszélyekkel kapcsolatos jelentési folyamat eredményességét; 

• a megtörtént balesetekre és eseményekre vonatkozó adatokat; 



 5. MUNKAVÉDELEM  

 104  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• a feljegyzett eseteket, amelyekben az eljárások nem voltak eredményesek; 

• az előző vezetőségi felülvizsgálatokat követő belső és külső auditok eredményeit; 

• a vészhelyzetekre való felkészültség állapotát; 

• a MEBIR fejlesztéseire tett intézkedéseket; 

• mindennemű baleset és esemény kivizsgálásának eredményeit; 

• jogszabályokban vagy a technikában várható változások hatásainak értékelését 

Ez a követelményrendszer még új és nem végleges, azonban a gyakorlatban már használják értékelésre. AZ 

OHSAS 18001-et nem a hagyományos szabványkidolgozási módszerekkel hozták létre. Ehelyett, a kialakítási 

folyamatban részt vehettek olyan szereplők (sponsors) is, akik a BSI-vel együttműködve hasonló 

dokumentumokat akarnak létrehozni, betartva a BSI feltételeit. 

A bevezetett és működtetett rendszer előnyei: 

 

• növeli a munka hatékonyságát, eredményességét; 

• javítja a cég külső és belső megítélését; 

• segít megelőzni a baleseteket, és a foglalkozási betegségek kialakulását; 

• segít a vállalati vagyon részét képező gépek, berendezések, munkaeszközök megóvásában 

• a cég bátran vállalhatja a hatósági ellenőrzéseket és elkerülheti azok szankcióit. 

• Az OHSAS 18001 nemzetközi szabvány, illetve a MEBIR szabvány alkalmazásával növekszik a beszállítói, a 

vevői és a munkatársi bizalom 

• munkahelyi balesetek számának, a kiesett időnek, a táppénzen töltött napok számának a csökkenése, 

költségcsökkenés 

• A munkavédelemmel kapcsolatos szabályozások és előírások betartásának biztosítása, jogbiztonság, a 

jogszabályi kockázatok, munkavédelmi bírság kiszabásának a kockázata csökken 

• A meglévő veszélyek azonosítása, a kockázatok értékelése, a munkahelyi kockázatcsökkentése (preventitás, 

megelőzés) 

• Ésszerűsítési lehetőségek felismerése és kihasználása 

• Termelés, tervezés és fogyasztás biztonságának megléte 

• Általános vállalati együttműködés a biztonság és a munkahelyi egészségvédelem területén; azaz: több saját 

felelősség és kevesebb ellenőrzés 

• a munkatársak elégedettségének (motiváció) növekedése. 

14. 7.1. Auditálás 

14.1. 7.1.1. Munkavédelmi jogszabályi audit 

A munkavédelmi jogszabályi audit egy vállalkozás teljes körű munkavédelmi átvilágítása. Ha egy vállalkozás 

szeretne a jogszabályokat betartva működni, és bizonytalan jogi megfelelőségéről, akkor célszerű elvégeztetni 

egy munkavédelmi megfelelőségi vizsgálatot. 

A jogszabályi audit célja, hogy a vonatkozó szabályozások betartásának rendszeres ellenőrzésével járuljon 

hozzá a társaság jogkövető működéséhez. 
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A munkavédelmi jogszabályi audit lefolytatásának folyamata 

1. A megbízó képviselőjével folytatott nyitó megbeszélés, az elvárások pontosítása; 

Munkavédelmi, esetleg MEBIR dokumentációk és adatok alapos átvizsgálása, hiányosságok, ellentmondások 

feltárása; 

2. Helyszíni bejárás, amely során a szakértő feltérképezi és dokumentálja a gyakorlatban alkalmazott eljárások 

munkavédelmi jogszabályoknak történő megfelelését; 

Szükség esetén hatósági konzultáció a folyamatban lévő ügyekről; 

3. Munkavédelmi jogszabályi audit jelentés elkészítése, amely teljes körűen bemutatja a tapasztalatokat, 

hiányosságokat, valamint az ezekre vonatkozó intézkedési javaslatokat, tekintettel a probléma súlyosságára és a 

lehetséges hatósági szankciókra. 

Munkavédelmi jogszabálylista (opcionális) 

A jogszabályi audit kiegészítéseként megrendelhető a speciálisan ipari megbízókra vonatkozó munkavédelmi 

jogszabálylista, amelyet minden hónapban elektronikus formában juttatjuk el partnereink részére. 

Eredmény 

• Munkavédelmi jogszabályi audit jelentés átadása 

• Az auditjelentésben javaslatot tesznek a nem-megfelelőségek javítására 

• Tanácsadás és konzultáció a munkavédelmi jogszabályoknak való megfelelés elérése érdekében 

Előnyök 

• A munkavédelemmel kapcsolatos szabályozások és előírások betartásának elősegítése; 

• Kockázatok csökkentése: váratlan események, esetleges munkavédelmi bírságok elkerülésében támogatás; 

• A munkavédelem rendszerezetté tétele 

• Az audit összekapcsolható az általános MEBIR audittal 

14.2. 7.2 MSZ 28001:2008, BS OHSAS 18001:2007 MEBIR belső 
audit 

Az MSZ 28001:2008, BS OHSAS 18001:2007 szerinti MEBIR belső audit az MSZ 28001:2008, BS OHSAS 

18001:2007 előírásainak való megfelelést vizsgálja. Az audit támogatást nyújt a munkahelyi egészségvédelem 

és biztonság irányítási rendszer működésének és hatékonyságának a fejlesztésében. Elősegíti az MSZ 

28001:2008 MEBIR tanúsító auditra felkészülést. A MEBIR audit során szakértőink támogatást nyújtanak az 

iparági tapasztalatok alapján a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer hatékony 

működtetésére. 

A MEBIR belső audit lefolytatásának folyamata 

1. MEBIR auditterv összeállítása, megküldése a Megbízó részére, időpontok egyeztetése 

2. A megbízó képviselőjével folytatott nyitó megbeszélés, az elvárások pontosítása; 

3. A munkavédelmi előírások megvalósítása, a munkavédelem költségei hatékonyan használhatók fel 

4. Helyszíni audittevékenység, bejárás, amely során a szakértő feltérképezi és dokumentálja a gyakorlatban 

alkalmazott folyamatok MSZ 28001:2008 szabványnak való megfelelést; azaz szakértőink 

auditbizonyítékokat gyűjtenek az audit kritériumok ellenőrzésére 
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5. MEBIR belső audit jelentés elkészítése, amely teljes körűen bemutatja a tapasztalatokat, a jó megoldásokat, a 

fejlesztendő területeket, valamint az ezekre vonatkozó intézkedési javaslatokat, tekintettel a probléma 

súlyosságára 

6. MEBIR tanácsadás 

A MEBIR belső audit eredménye 

• MSZ 28001:2008 MEBIR Auditjelentés átadása 

• Az auditjelentésben javaslatot teszünk a nemmegfelelőségek javítására, fejlesztési és költségcsökkentési 

lehetőségekre 

• MEBIR tanácsadás a rendszer fejlesztésére, a munkavédelem fejlesztésére, a munkavédelmi hatósági 

ellenőrzések kockázatainak csökkentésére 

15. 8. Integrált irányítási rendszer bevezetése 

Az integrált management rendszer követelményei különféle előírásokból származnak, a három legelterjedtebb 

szabvány: 

• MSZ EN ISO 9001:2009: Minőségirányítási rendszerek (MIR), 

• MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR), 

• MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere – MEBIR – (BS OHSAS 

18001:2007). 

Integrált Irányítási Rendszer - IIR rendszer 

A MIR/KIR/MEBIR integrált irányítási rendszer a minőségirányítás, a környezetirányítás és a munkahelyi 

egészségvédelem-, és biztonság irányítási rendszerek együttes, közös működtetését jelenti, azaz olyan 

management rendszert, amely mind az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, és az MSZ 28001:2008 szabvány 

követelményeinek megfelel. 

Az integrált irányítási rendszer jelentheti ezek bármilyen kombinációját is (integrált ISO 9001 és OHSAS 18001 

rendszer, integrált ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 rendszer, integrált ISO 14001:2004 és MSZ 28001:2008 

rendszer) 

Az integrált irányítási rendszer működtetésével az azonos elemek (belső auditok, képzések, vezetőségi 

átvizsgálás, célok, programok) együtt végezhetők, azonos időben; így az integrált management rendszerek 

működtetésére kevesebb időt szükséges fordítani. 

Az Integrált Irányítási Rendszer (IIR) kialakításának módjai: 

• A meglévő rendszerbe egy új követelménynek megfelelő management rendszer integrálása 

• Integrált Irányítási Rendszer (IIR) kiépítése, amely több szabvány előírásainak megfelel 

Az alapelv az, hogy alkalmazkodjunk a meglévő irányítási rendszerhez, alkalmazzuk annak jó megoldásait a 

bevezetendő rendszerre is. 

Az integrált irányítási rendszer bevezetésének folyamata 

1. Indító megbeszélés és kezdeti állapotfelmérés 

Az indító megbeszélés célja a meglévő állapot felmérése, a vállalati kultúra megismerése, a vezetőség, 

ügyvezetés elvárásainak feltérképezése. 

Szükséges erőforrások, határidők, feladatok, és felelősségek megbeszélése a vállalkozás vezetőivel, a 

szakterületek vezetőivel, a projektben részt vevőkkel. 
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Az integrált irányítási rendszer figyelembe veszi a meglévő irányítási rendszert, a kialakult gyakorlatot, a 

minőségirányítás meglévő elemeit, a környezetvédelmi szabályzat, munkavédelmi szabályzat előírásait. 

2. Integrált politika kialakítása 

A minőségi, környezeti és biztonsági célkitűzések alapvető cselekvési elvek és értékek formájában kerülnek 

dokumentálásra integrált politika formájában. A politika az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 és a BS 

OHSAS 18001:2007 szabvány követelményeinek is meg kell feleljen! 

3. A jelenlegi állapot elemzése 

A cég valamennyi folyamatát elemezni kell az adott folyamat minőségi, biztonsági és környezeti szempontjából. 

Felmérjük a meglévő folyamatok működését, dokumentumait, az eljárásokat, folyamatutasításokat, munka-, és 

műveleti utasításokat; a kiépítendő rendszereket a tapasztalatokból kiindulva készítjük el. 

4. Integrált MIR, KIR, MEBIR célok, programok, intézkedések 

Az integrált politika jövőbe mutató céljai rövid távú MIR, KIR és MEBIR célokra és az ezeket megvalósító 

programokra és intézkedésekre, előirányzatokra lesznek lebontva. A folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy az 

integrált célok elérhetőek, az előirányzatok pedig a gyakorlatba átültethetőek legyenek. 

4. Integrált irányítási rendszer kiépítése, a folyamatok dokumentációja, a dokumentumok integrálása 

A folyamatok és az ezekhez kapcsolódó felelősségek feltárását követően készül el a dokumentációs rendszer, az 

integrált eljárások, integrált munkautasítások, az ezekhez kapcsolódó formalapok, formanyomtatványok. 

5. Mérés - elemzés – fejlesztés az integrált irányítási rendszerben 

A MIR, KIR, MEBIR célok elérését mérések, elemzések és auditok segítségével rendszeresen értékeljük. Az 

előirányzottakhoz képest történő eltérések esetén helyesbítő és megelőző intézkedésekre van szükség. Annak 

érdekében, hogy az eltérések már előre elkerülhetők legyenek, megelőző intézkedéseket dolgozunk ki a 

kockázatelemzés alapján. 

6. Képzés, tréning az integrált irányítási rendszerben 

Az integrált irányítási rendszer működése akkor elfogadott és hatékony, ha az érintett munkatársak megszerzik a 

megfelelő tudást, tudatosságot, kompetenciát. A képzéseket érdemes egy időben tartani, azaz az aktuális 

képzések, tréningek alkalmával kitérni a minőségbiztosítás, a környezettudatosság és a munkavédelem 

követelményeire. A menedzsment rendszerek működtetéséhez szükséges ISO 9001:2008 MIR auditor, ISO 

14001:2004 KIR auditor, MSZ 28001:2008 MEBIR belső auditor munkatársak képzése! 

7. Integrált irányítási rendszer belső auditja 

Az integrált belső audit során a MIR, KIR, MEBIR rendszer auditorok vizsgálják az integrált irányítási rendszer 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 és MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szabványoknak való 

megfelelést. 

A MIR/KIR/MEBIR belső audit lefolytatásának folyamata: 

1. IIR auditterv összeállítása, megküldése a Megbízó részére, időpontok egyeztetése 

2. A megbízó képviselőjével folytatott nyitó megbeszélés, az elvárások pontosítása 

3. Az integrált folyamatok átvizsgálása, a folyamatok eljárásainak, utasításainak, formalapjainak és a 

feljegyzéseknek az áttekintése 

4. Helyszíni audittevékenység, bejárás, amely során a szakértő feltérképezi és dokumentálja a gyakorlatban 

alkalmazott folyamatok mindhárom szabványnak való megfelelését 

5. Szükség esetén hatósági konzultáció a folyamatban lévő ügyekről 
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6. IIR belső audit jelentés elkészítése, amely teljes körűen bemutatja a tapasztalatokat, a jó megoldásokat, a 

fejlesztendő területeket, valamint az ezekre vonatkozó intézkedési javaslatokat, tekintettel a probléma 

súlyosságára és a lehetséges hatósági szankciókra 

A MIR/KIR/MEBIR belső audit eredménye 

IIR Auditjelentés átadása Az auditjelentésben javaslatot teszünk a nemmegfelelőségek javítására, fejlesztési és 

költségcsökkentési lehetőségekre Javaslatok az integrált irányítási rendszer hatékonyabbá tételére, 

költségcsökkentési lehetőségekre 

8. Az ügyvezetés értékelése, vezetőségi átvizsgálás 

Azt, hogy az integrált irányítási rendszer alkalmas-e arra, hogy a vállalkozási politikából adódó 

minőségi/biztonsági/környezeti célokat elérjük, az ügyvezetésnek rendszeresen értékelnie kell. Ezt követően új 

célokat érdemes elfogadni az új operatív célkitűzések és intézkedések kifejlesztéséhez, valamint a folyamatok 

alakításához. 

Az integrált irányítási rendszerek előnye 

• Vevői követelmények teljesítése 

• egyetlen irányítási rendszer a minőség, a környezet és a biztonság biztosítására 

• meglévő szinergiák és hasonlóságok kihasználása (pl. közös audit mindhárom területre) 

• folyamatos javulás mindhárom területen 

• a vállalatban megfigyelhető különféle szakmai érdekek összehangolása 

• elismertség (image növekedés), javuló piaci helyzet 

• a munkatársak érintettségének (motiváció) növekedése. 
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