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Összefoglaló információk 

• Helyszín: Kempinski Hotel, Budapest 
• Résztvevők: 260 fő 44 országból, ebből 121 

magyar 
• Előadások: 95 előadás, 21 poszter 
• Kíváló szervezés, nagyszerű előadók, tartalmas 

előadások, jó alkalom megismerkedni, 
kapcsolatokat ápolni 



Néhány általános megállapítás 
• A piaci verseny erősödik, a minőség iránti fogyasztói érzékenység 

növekszik és változik, 
• Az újabb szempontok erősödnek: környezetvédelem, 

fenntarthatóság, társadalmi felelősség vállalás, 
• A rögzített – múltbeli és jelenlegi – igények mellett egyre 

fontosabbak az elvárt, azon belül is a latens – minőségi igények 
(fogyasztói magatartás-vizsgálat), 

• Az integrált minőségirányítás a termelés mellett az értékesítést is 
magába kell foglalja (Quality of Costs mellett Quality of Sales), 

• A minőség minden területen ki kell egészüljön rendszeres 
innovációval, 

• Minőség ellenőr – minőség menedzser – minőség innovátor, 
• Kulcsfontosságú a vezetés szerepe, az igazgató mellett az Igazgató 

Tanács is rendszeresen foglalkozzon a minőséggel, 
• Valamennyi munkatárs legyen elkötelezett a minőség és az 

innováció mellett. 
 



Fő panel témák 

• Minőség és testületi vezetés (corporate 
management) 

• A minőség-szakma jövője 
• Minőségirányítási rendszerek fejlődési trendjei 
• Minőség és innováció 
• Minőségirányítási módszerek, eszközök 
• Ellátási lánc menedzsment 
• Ágazati minőségügyek (pl. autóipar, egészségügy, 

szolgáltatások, mezőgazdaság és élelmiszeripar) 



A mezőgazdasági és élelmiszeripari 
panel 

• Elnök: Milfora Gatchalian asszony, Fülöp-
Szigetek 

• Társelnök: dr Vajda László 
• Résztvevők: kb 30 fő 
• Előadások: 4 bejelentett előadás, amelyből 

egyet nem tartottak meg az előadók távolléte 
miatt 



Elhangzott előadások I. 

• Evamaria Melcher, Brigitte Petersen, Susanne 
Lehnertés Judit Kreyenschmidt (Németország): Előre 
nem jelzett auditok az élelmiszeriparban, mint a 
higiéniai és minőség ellenőrzés új eszközei, az IFS 
élelmiszer ellenőrzések példáján keresztül 

• Lakner Zoltán és Szabó Erzsébet: A nemzetközi fűszer 
kereskedelem hálózati és érzékenységi elemzése 

• Márai Géza, Csibor Géza és Csibor Balázs: 
Mezőgazdasági minőség és környezetvédelmi 
menedzsment az új „Tájgazda” minősitési 
rendszerben 



Elhangzott előadások II. 
Evamaria Melcher és társai: Előre nem jelzett auditok: 
- A fogyasztók jó minőségű termékeket akarnak vásárolni 
- Az élelmiszeripari üzemek a GAP-t, GMP-t, GLP-t és különböző 

minőségirányítási rendszereket alkalmaznak, 
- A kiskereskedelmi szektor gyakran további tanúsított rendszereket ír 

elő, az egyik gyakran használt rendszer az IFS Élelmiszer Standard, 
amelyről már 11 ezer tanúsítványt állítottak ki, 

- A bonni Egyetem felmérést készített, hogy önkéntes vállalkozóknál 
milyen eredménnyel jártak előre be nem jelentett ellenőrző 
auditok, amelyeket független auditorok végeztek, 

- Az előre be nem jelentett ellenőrzéseknél a talált hibák 55 %-ban 
nem estek egybe az eredeti audit eredményével, 

- Fő problémák: a húsüzemeknél, szenyezettség, strukturális 
előírások be nem tartása 

- A kutatás még kezdeti szakaszban, a munkát folytatják. 



Elhangzott előadások  III. 

Lakner Zoltán, Szabó Erzsébet: Fűszer kereskedelem: 
- Első világméretű kereskedelmi hálózatok, 
-   Sajátos vonások az élelmiszerbiztonság szempontjából      
(számos szereplő, állomás, termelő országok fejlődésben 
elmaradottak…), 
- A kutatás célja a nemzetközi fűszer kereskedelem 

hálózatának és annak érzékenységének elemzése és 
modellezése, 

- A kereskedelmi csomópontok (kikötők, elosztópontok) 
központi szerepet játszanak az élelmiszerbiztonsági 
kockázatokban. 
 



Elhangzott előadások IV. 

Márai Géza és tsai: „Tájgazda” minősítési rendszer: 
- Eredetvédelmi és minőségbiztosítási rendszer egyben, 
- A minőségbiztosítás során fokozottan tekintettel van a 

tájgazdálkodási, környezetvédelmi szempontokra, 
- Az elsődleges mezőgazdasági termékekre koncentrál, 
- Hagyományok megőrzése, biodiverzitás fenntartása, 

társadalmi szempontok figyelembe vétele, 
- Tanácsadás és tanúsítási rendszer is egyszerre, 
- Nemzetközi kiterjesztésben is gondolkodnak: Tájgazda 

Untouched Quality (TUQ) 



Köszönöm szépen a figyelmet! 

                     Dr Vajda László Sándor 
          E-mail: vajda.laszloeu@gmail.com 
                  Mobil: +0036-30-2010036 
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