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A MINOSEGBIZTOSITAS, ES ANNAK ALKALMAZASI
LEHETOSEGEI A RET- ES LEGELOGAZDALKODASBAN 1. KOzlemeny. (TANULMANY)
BODNAR AKOS TASI JULIANNA KISPAL TIBOR

OSSZEFOGLALAS
A magyar mezogazdasag egyik legfontosabb kerdese, a 2000. ev es az unios csatlakozas fele
haladva, hogy a mas agazatokban mar meglevo es poi makada min5segbiztositasi rendszereket
(HACCP) kepes lesz-e adaptalni ; es megfeleI6 hatekonysaggal alkalmazni. A kutatasi program
celja, bogy ennek megvalositasa erdekeben felnivja a figyelmet arra, mennyire fontos a mukodOkepes minasegiranyitasi rendszerek kidolgozasa es a kes5bbiekben alkalmazasa a mezogazdasagi
nyersanyag-elballitasban. Ezert is lenne fontos iisztazni a minosegbiztositasi alapfogalmakat es
modszereket a mezagazdasag termelesi folyarnataiban, valarnint ezek kapcsolatat a varhat6 uniOs
csatlakozas utani lehetbsegekkel.
A cikk elso reszeben a mindsegUgyi rendszerek alapfogalmait tisztazzak a szerzok, mig a masodik dolgozatban a gyeptermesztes minosegbiztositasaval foglalkoz6 kutatasi munka eredmenyei
kerOinek kozles re.

SUMMARY
Bodnar, A. - Tasi, J.Ms. Kispaf, T.: THE QUALITY MANAGEMENT AND ITS APPLICATION IN
GRASSLAND PRODUCTION (I.)(ESSAY)
One of the most important questions of the Hungarian agricultural sector's view towards both
the year 2000 and joining the European Union is whether it would be able to adopt and use effec, : ftvety existing and well-accomplished quality management systems (HACCP — Hazard Analysis and
Critical Control Points) of other sectors. The aim of our research program is to draw the attention to
high importance of developing and later on applying viable quality management also in the
agricultural primary products. Therefore, it is important to be aware of the basic elements
•? :apd methods of Quality Management in agricultural production and also important to know the
:lxissibilities after joining the EU.
The authors generally describe the basic element of Quality Management, in paper I., and in
we show the results of our research project related to Quality Management in grassland
;abduction,

iikztatast az MKM-FKFP B-19I1997. es az OTKA 1026448 tamogatta

minoseg fogairna
Miert is van szOkseg arra, hogy a mezagazdasagon beial a r-n4. 5segge, a
minosegbiztositassal foglalkozzunk? Erie a kerdesre akkor kaphatunk valaszt,
ha az alapfogalmakkal — mint minoseg, minOsegbiztositasi rendszerek es elernei tisztaban vagyunk es latjuk azt, hogy milyen elOnyOkhoz juthatunk ezek
isrnereteben es alkalrnazasaval, A minosegugyi szakennberek sokfele megfogalmazasa kozul talan Crosby (cit: Varga, 1998) mutat ra leginkabb a minoseg
fogalmanak lenyegere, aki azt mondja: minoseg a vevitikkel k6zOsen megallapitott ki5veteIrnenyek teljes[tese, vagy mOdositasok kezdemenyezese, hogy a
minoseg a vevoknek es a szervezet sajat szuksegleteinek megfeleljen".
Az MSZ EN ISO 8402-es szabvany meghatarozasa szerint a minoseg: Az
egyseg (pl. termek vagy szolgaltatas) anon jellemzoinek Osszessege, amelyek
befolyasoljak a kepessegot, hogy meghatarozott es elvart ig6nyeket kielegitsen.
Ez a megfogaimazas mind az ipari, eqe4niszeripah, mind a mezogazdasagi
agazatra i azok termekeire es az altaluk eloallitatt nyersanyagokra ervenyes.
- Az egyiptorni fara6k idejeben jOI dokumentalt minosegt'Agyi rendszer letezett az eli5kelbsegek eltemetesere, mely dokumenturn „A Halal KOnyve"-kent
volt ismert. Leirta a szertartasok vegrehajtasanak modjat, elOirta az emberekkel egyUtt eltemetend6 javak eli5keszitesenek szabalyait is.
— Kira elso csaszara, Csin Szi-huang-ti, akinek a hatalmas fold alatti
agyaghadsereg tulajdonfthat6, elrendelte, hogy minder anyagot, amit a csaszari udvartarta.sban felhasznalnak. meg kell jelolni. A jelnek azonositani kellett a
keszitot azert, hogy ha egy darab hibasnak bizonyulna, a keszitojet meg lehessen allapitani es bOntetni.
— A biblial idokbeil szarmazik a mintisegOgyi rendszerekkel kapcsolatban
ma is hasznalatos Citrricitatas: a rreg&azes jobb, rr-irit a gyagyitias. Ehhez kapcsolodik Macchiaveili egyik hires mondasa: „Amig a baj kicsi, nehez eszrevenni,
de kitinny6 gyagyitani. Arnikor a baj nagy, konny6 eszrevenni, de nehez gyagyftani".
A felsorolas folytathato, de mar ennyi peldabbl is kitunhet, hogy a minasegOgy legfontosabb kerdese, a megelOzes. A hagyomanyos rendszer, ami a
minOseget szemlekkel es utolagos eredmenyt ado vizsgalatokkal ellenOrizte,
mar nem eleg. A termelest Ogy kell iranyitani, bogy biztosan megelOzzuk a veszelyek kialakulasanak osszes lehetoseget (A veszely alatt, a minOsegLgyben,
az adott folyamatban levito, a folyamat reven keletkezo termek nninoseget veszelyeztet5 okot ertj0k). A minasegOgyi rendszerek kidolgozasanal figyelembe
kell venni azt, bogy a hibak kOzvetlen orvoslasaral at kell helyezni a hangsulyt
az okok fe*utatasara, azonostasara es azok kikEirsz5bbies6re, megeZzesere,
Ehhez nyUjt segitseget a napjainkban egyre tiobb helyen emlitett TQM (Total
Quality Management, teljes kor0 minbsegiranyitas) filozafiaja, melynek kozpontjaban a vevok elegeclettsegenek ntivelese es a folyamatos javitas all
TOM, ISO, HACCP es GAP, a varazsszavak
Nagyon fontos kerdes az alapveto minosegOgyi celok megkOlOnbOztetese
az elereseket szolgalb eszkozbktal (Juran, 1995). A TQM (teljes minosegiranyftas) rendszerszemleletu iranyltasi filozOfia, mely nem kOzvetlen01 egy
adott termek minosegenek vizsgalatara iranyul, hanem a vevekozpont6sag es a
folyamatos javitas mellett a szervezeti teljesitmeny meresere, az alkalmazottak

bevonasara es a nyersanyagok minosegere is 6sszpontosit. Ezen TOM- ikatorok magyarorszagi vizsgalata alapjan megallapithata, hogy az 1997.
geig tan6sitott kb. 700 ceg elinciult a TOM iranyaba, de a gyakorlatban ma
.meg a k[asszikusnak szamit6 minOsegiranyitasi modszerek dominalnak.
Ilyen az ISO (International Organization for Standardization) 9000-es rendszer, melynek eredmenyeirOl a legtObb ceg pozitivan nyilatkozik (Tar, 1998). A
mini5segugyi rendszerek kialakitsa es rnOkiidttese egy allandO fojlesztes,
folyarnat arnelyben rendszeresen isnnetlOdO, de egyre magesabb
szinten rnegvalOsuf6 tevekenysegek alkotnak lancolatot, Ennek a lancolatnak
egy szerne az ISO 9000-es szabvanysorozat, mely a rendszerekkel szemben
tarnasztott kovetelmenyek nemzetkOzi szintu egysegesitese. Lathat6 tehat,
boo az ISO 9000-es rendszer a megelozes-specifikus TOM keretein belUI,
azzal harmonizaiva jobb eredmenyeket hozhat.
Felvetadik a kerdes lehet az ISO 9000 szerinti minOsegbiztositasi rendszerek kiepitOset, bevezeteset TOM-megkozelftessel vegezni? Vagy lehet-e a
Egyre tObb tanOsitassal rendelkezo vallalat ismeri el, hogy az 1S0 9000es minosegbiztosltasi rendszer ConrnagOban nem hozza meg a teljes sikert.
A mezOgazciasag
nyilt rendszer. A fentiek ismereten kivCil azonban is-.
mernijnk Dell a rnezogazdasag specialis ,,tulajdonsagair es korlatait is ahhoz,
bogy a kerdesekre az adott korOlmenyek kozott valaszt kapjunk.
Ezen adottsagok ktizeitt az elsO es talan legfontosabb az, [logy a inezbgaziclasa,g barmely agazatat tekintve elmondhatjuk: a termeles nyilt rendszerben
zajlik. Azert fontos ezt tudornasul venni, inert igy egyertelmOve \Palk, bogy egy
oiyan rendszerben, ahol a klimatikus adottsagoktol kezdve, a novenytermesztes
5rienyjellegen at, az ailatok pillanatnyi tiziologiai allapotaig, szannos dolog befo)rasolhatja a termelest, mennyire nehez megismetelnet5 rendszereket es modszereket alkaInnazni! Ezzel szemben a „zart", kOls6 kevesbe kontrolalhato —
hatasokt61 mentes rendszerekben zajib termelesi folyamatok jobban elemezhetOk es esetOkben kOnnyebben alkalmazhattik az adott minosegbiztositasi
rendszerek.
–

valasz a kerdesre
A „nyilt" terMelasi rendszerek szamara megoldast jelenthet azonban egy
:minbsegbiztositasi nnadszer kidolgozasa es alkaimazasa, amely mar tbbb
ektorban (ipar, elelmiszeripar) bizonyitott es a mezogazdasagi rendszerekre
Atkiittetve ott is JO eredrinenyeket hozhat Ez a midi:1szer a Hazard Analysis and
Control Points System (FIACCp T Veszelyelemzes es Kritikus
Pontok Rendszere). A HACCP-re vonatkoz6 iranyelveket a Magyar Eleirni::.:szerkOnyv (1993) tartalmazza:
— 1. alapelv: A lenetsages veszelyek megalla0asa az elelmiszervalamennyi szakaszaban, a nyersanyag-termelestol a feldolgozason,
gyartason es a forgalmazason kereszt01 a fogyasztasig, A veszelyek
valOsznGsegenek ertekelese es a szabalyozasukra szolgala megeltizo
.ktezicedesek meallapitasa.
•
— 2_ alapelv: Azon pontok, eljarasok, mOveleti lepesek meghatarozasa,
.a-retyek szabtlyozasaval a veszelyek megszCintethetok, vagy elofordulasuk
:=,.tzkiszinOsege a leheto legkisebbre csokkentheto.

—
alapelv: Azon kritikus hatarertekek megallapita.- sa, amelyeket be kell
tartani annak biztositasara, hogy a COP (critical control points) szabalyozas
alatt alljon.
— 4. alapelv: A Kritikus Szabalyozasi pontok (OOP) szabalyozasat felCigyeld rendszer felallitasa az Citerntery szerint tervezett vizsgalatok vagy megfigyelesek alapjan.
— 5. alapelv: Azon helyesbitO tevekenysegek rneghatarozasa, amelyeket
akkor kell elvegezni, ha a felugyelet azt telzi hogy egy adott COP nem all szabalyozas alatt.
— 6. alapelv: Azoknak az igazolasra szolgalt5 eljarasoknak a megallapitasa, ameNek kiegeszRo vizsgalatokat e mtdszereket tartaimaznak annak bizonyitasara, hogy a 1-fACCP-rerdszer hatekoryan mUkOdik.
7. alapelv: Olyan dokumentaciO letrehozasa, amely ezen alapelvekre es
alkaimazasukra vonatkozo nninden eljarast es nyilvantartast tartalmaz.
Az 1997. januar 1-jen hatalyba lepett eioiras az elsodleges (agrar-) terrnelestol a vegso fogyasztasig a teijes elelmiszerInc vaiamennyi szakaszaban
alkalmazhatO. Tartalmazza azokat a togalmakat is, melyek ismerete elengedhetetlenui szOkseges a mOdszer lOnyegenek rnegortesehez:
- Veszeily artalorn vagy karosodas okozastnak lehetosege. A veszelyek
lehetnek biologiai kerniai vagy fizikai eredetuek.
— Kritikus hatarertek: az az ertek, amely elvalasztja az elfogadhatosagot a
nern elfogadhatiosagtal.
- Kritikus szabayozasi pont -. otyan Pont, nvIlveet vagy e*as, ahoy szabalyozast alkalmazva, egy elelmiszer-biztonsagi veszely megelOzhetti, megszuntetheto vagy elfogadhatO szintre csOkkentheta.
- Helyesbito tevekeryseg: olyan intezkedesek, amelyeket akkor kell
megtenni, ha a Kritikus Szabalyozasi Pont (OOP) felOgyeTete a szabalyozottsag
ciikkeneset, elveszteset
— FelOgyeiet: megfigyelesek vagy meresek tervezett sorozatanak vegzese
annak megallapitasara, hogy a OOP szabalyozas alatt all-e.
A mezOgazdasagi termeiesi folyamatok kOzege, helyszine es sok esetben
eszkaze maga a kornyezet. A termeles helyszinei a viz, a talaj, a Legkar, szereplai pedig a novenyzet, az allatvilag es az ember. A kbrryezet raoionalis
hasznaiatat a rnezogazdasagi nyersanyag-elballitas folyamataban az ISO
14000 szabvanycsoport szabalyozza. Az ISO 9000 es 14000 adta kereleken
bell]] kell a mezogazdasag egyes termelesi agazatainak minosegbiztosftasi
rendszereit kidolgozni.
A HACOP alkarrnazasa Osszehangolhato a minbsegbiztositasi, peldaui az
ISO 9000 szabvanysorozat szerinti rendszerek megvalOsitasaval (Barran.
1998).
Az eleirniszer-bztonsagi rendszerek osszehangolhatOsagat jol szernlelteti
a kOzismert piramis-abra (1. abra), melynek legalso szintjen megtalalhata a
Helyes Gyartasi (GMP) es Elosztasi (GMDP), Higieniai (GHP), Vendeglata-ipari
(GOP) es Konyhai Gyakorlat (GKP) meliett a GAP (Good Agricultural Practice),
azaz a Helyes Mezogazdasagi Gyakorlat fogalma is, Az [SO 140 (.'0 alkalmazasaval a mezogazdasagi termelesi rendszerek minbsegbiztositasanak gyakorlata
varhataan a figyeenil kOzpporit.aba kerul az .eimiszer-alapanyagok rnnosegenek biztositasa Ordekeben (Mezes mtsai, 1998).
,

,

atina: Az eterm iszer-biztonsg rendszere (Barlati, 1998 n yomart)

TQM
ISO 9000

HACCP
GAP, GMP, QMDP, GHP, GCP, GKP

-

F. 1: System of Food-Safety (after Sanafr-, 1998)
TOM: Teljes KOrLi MinosOgenenedzsment (Total Quality Management); ISO Nemzetkazi Szabvanycerodszer (International Organization for Standardization); HACCP: Veszelyelemzes, Kritikus Ellenotzesi Pontok (Hazard Analysis anti Critical Control Points); GAP. Helyes Mezogazdas4i Gyakoclat (Good Agricultural Practice); GMOP: Helves Elosztasi Gyakorlat (Good Manifacturing and
Distribution Practice); GNP: Helyes Higieniai Gyakorlat (Good Hygiene Practice); GCP. Helyes
Vendegiato-ipari Gyakorlat (Good Catering Practice); GKP: Helyes Konyhai Gyakorlat (Good
when Practice)

Minaseg a mezOgazdasegban
A mai rnagyar rnezogazdasagban a gyepre alapozott allattartas nem tartozik a hUzaagazatok kOze, Tannogatottsaga nem megfeleka, nern eurOpai szinvoreib, annak eMenere, hogy az orszagban nagy a gyepterQletek aranya, a juhrt.as pedig szinte teljes rnertekben legelore alapozott. Azt is figyelembe kel[
vennunk, hogy a legelteteses allattartas koltsegvonzata a tobbi agazathoz viszonyitva szinte minimalisnak tekinthet5 es komolyabb tamogatasi rendszer
mellett — fbleg az eszak rnagyarorszagi regiOban — jal fejlesztheta.
A tenyleges
csatlakozassal varhataan jelentOs tamogatas nyerheto
ppiaid el mind a gyeptelepites, mind pedig az erre alapozott ailattartas ter6n. Ezt
116nyt tarnasztja ala az is, hogy az Eurapai KozOsseg Kozais Agrarpolitika
.ffn Agricultural Policy) programja tobbek kOzott a legelOterOletek, erdok
-annak noveleset, valarnint a kornyezetkimelo rnezOgazdasagi mOdsze„..„..
welesebb kOrfi elterjedes6t tarnogatna (Larsson esCatizzone, 1998).
•• Az ilyen jellegO anyagi tamogatasra azonban csak akkor szamithatunk, ha
teszLnk a szigorU rninbsegOgyi kOvetelmenyeknek, amelyek kiterjednek
lelei5gazdasagi nyersanyag-eloallitas folyamataira is.
gyeptermesztesben kialakithato minasegugyi rendszrek hozzajarulnak
flik az EU kornyezet- es agrarpolitikajaba tortenO beilleszkedesunket.
k tartjuk tehat, hogy a hazai kerodz6 allat ailomny jelentos takarisanak termelesi folyamatat vizsgaljuk annak Ordek6ben, hogy a meges kiihtinboz6 formaiban etetett gyeptakarmany minOsege es eloaliitasamata ellenarizhetOve varjon.
-
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