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1.  Bevezetés 
 
 

Az emberi létből, az ember létezéséből fakad a biztonságra való törekvés alapszükséglete. 
Biztonsági igénye mindenkinek van, akár elismeri, akár nem, akár tudatosul, akár nem. Legtöbbször 
ez nem is tudatosul, nem is fogalmazódik meg, így ha valaki vagy valami (az üzletközvetítő, 
reklám) erre figyelmeztet, annak nem túlzottan örülünk, kioktatásnak vesszük. Ha eljutottunk a 
biztonsági szükségletünk ilyen fajta kielégítésének gondolatához és tájékozódunk, tárgyalásba 
kezdünk a szerződés feltételeiről, hamar belátjuk, hogy bármilyen biztosítás - még a kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosítás is - bonyolult pénzügyi, matematikai, jogi stb. ismereteket feltételez, 
amelyeknek nem vagyunk birtokában. Még a mértéktartó, jó szándékú tanácsadás is kínos, ugyanis 
szembesülünk saját �tájékozatlanságunkkal�. A megfoghatatlanság, bonyolultság és az ezekből 
fakadó bizalmatlanság rögtön a �szemfényvesztés� kategóriájába csap át.  
 

Témaválasztás indokai: 
 
• Elsősorban az, hogy az Allianz Hungária Biztosító Rt. Gazdálkodó Szervezetek biztosítási 

osztályán eddig eltöltött idő alatt ez a téma bizonyult a legidőszerűbb és legérdekesebb 
területnek.  Ezen kívül a biztosítási szakma Magyarországon még ugyan nem áll a nyugat-
európai szinten, de egy fejlődőképes és ténylegesen dinamikusan fejlődő szakma. Van tehát 
perspektíva azok számára, akik behatóbban szándékoznak foglalkozni a biztosításokkal. 

  
• Másodsorban befolyásolta döntésemet az, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, illetve 

termékeink nyugat-európai piacra való bejutásának fő kritériuma egy európai szintű 
termékfelelősségi törvény és biztosítás, illetve ezek megfelelő, értő alkalmazása. 

 
Az eredményes és nyugodt gazdálkodáshoz elengedhetetlen a felelősség, valamint a 

felmerülhető kockázatok lehető legteljesebb ismerete, s ezek csökkentésének igen fontos és 
jelenetős módja a különféle biztosítások megkötésének lehetősége. A termékfelelősség, mint 
jogintézmény annak a jelenségnek a felismerése következtében alakult ki, hogy a gazdasági érdekek 
és a biztonsági követelmények között ellentmondás van. A biztosítási konjunktúra abban a 
vonatkozásban függvénye az egész gazdaság fellendülésének, hogy milyen új igények jelentkeznek, 
illetve milyen új igények kelthetők a gazdaság szereplői körében. Az új biztosító társaságok, a 
bróker cégek megjelenése, az állami tulajdonú biztosítók privatizálása és szervezeti változásai 
előrevetítik a biztosítási piac és egyben a biztosítási kultúra dinamikus fejlődését, ezzel együtt a 
termékfelelősség-biztosítás iránti igény fokozódását is. Mivel a kereskedelem tárgyát még 
napjainkban is túlnyomórészt dologi természetű áruk, termékek képezik (megelőzve a 
szolgáltatásokat és a nem dologi - szellemi - termékeket), a termelő, a gyártó felelőssége - 
összefonódva a kereskedő felelősségével - nagymértékben ezekhez kapcsolódik. A 
termelőtevékenység szerteágazó, nagy kockázatokkal jár, melyek számbavétele a legkörültekintőbb 
munka mellett sok esetben nélkülözi a teljességet. A kockázatok káros következményeit 
leghatékonyabban biztosítás megkötésével lehet kivédeni. A termelőnek gondoskodnia kell arról, 
hogy az elérhető legnagyobb biztosítási védelmet szerezze meg az általa gyártott termékekre. A 
kereskedelem fejlődése sok pozitívuma mellett rengeteg új problémát is felvet, amelyek azonban 
megoldhatók, ha létezik egy �biztos háttér�. Amennyiben ez nincs meg, erőfeszítéseink nagy részét 
köti le egy esetleges kár bekövetkezése, csökkentve az érdemi munkára fordítható energiánkat. A 
termékek megméretésére a piacon kerül sor, az ott uralkodó szigorú versenyfeltételek között. A 
piaci követelményrendszerben pedig a termékbiztonság csak az egyik elvárás, mellette azonban 
különleges súllyal értékelik az elsődleges követelményt, vagyis a versenyképes piaci árat és az 
ahhoz kapcsolódó egyéb versenyképes szolgáltatásokat. Nem kétséges, hogy a termékbiztonság és a 
versenyképes ár kialakítása egymással ellentétes igényeket támaszt. A megoldás tehát az lenne, 
hogy az optimális biztonsági követelmények kielégítésével együtt válna lehetővé a termék 
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versenyképes áron való forgalmazása. Ennek az ellentmondásnak a feloldása igen problematikus 
feladat. Mégis, ezt a feladatot a termelők megoldják mindazokban az országokban, ahol a 
termékfelelősség rendszere már hosszabb-rövidebb ideje érvényesül. E megoldások lényegében 
kétirányúak. Az egyik út az, hogy a gyártók a saját tevékenységi körükben törekednek egybehangolt 
intézkedések rendszerével a termékfelelősségből származó kockázatokat csökkenteni. Ezek 
véleményem szerint irányulhatnak a minőségirányításra, környezetirányításra illetve risk-
menedzsmenti tevékenységekre is. A másik út a termékfelelősségi kockázatok biztosítása. 
Hangsúlyozni kell, hogy ezek nem vagylagos, hanem egymást feltételező megoldások, mivel 
önmagukban értéktelen intézkedések lennének csupán. A termékfelelősség biztosítás régóta 
megtalálható a biztosítási lehetőségek között, csak éppen nem vették igénybe azok, akik köthetik, a 
gyártó vállalatok. Ugyanakkor Nyugat-Európában, Észak-Amerikában mondhatni kötelezően 
alkalmazott forma. A 90-es évek elején még a belföldi forgalmazásra szánt termékek közül száznál 
kevesebb ilyen biztosítást kötöttek vállalataink. Azonban napjainkban egyre növekvő igény és 
�kedv� mutatkozik ilyen irányú biztosítások iránt. A magyar gazdaságban - élelmiszergazdaságban 
- tevékenykedő társaságokról, s hogy mit jelent számukra a felelősség, minőség és a biztosítás az 
ismereteink mozaikosak. Számos információval rendelkezünk, de ezek összefüggését, egymásra 
gyakorolt hatását, nemzetközi összefüggéseit nem ismerjük kellőképpen. Az értekezés 
elkészítésével arra vállalkoztam, hogy bemutassam a termékfelelősség kialakulását, rendszerét, 
aktuális problémáit, annak biztosítási lehetőségét. Kiemelten foglalkoztam a mezőgazdasági 
termelőket, a feldolgozó vállalatokat és az élelmiszer kereskedelemi cégeket érintő kérdésekkel. 
 

A dolgozat főbb célkitűzései a következők:   
 
1. A termékfelelősség-biztosítás kialakulásának és fejlődésének történeti értékelése. A 

világgazdaságban kialakult modellek (európai - észak-amerikai modellek) értékelése és 
összehasonlítása.  

 
2. A magyar termékfelelősségi rendszer kialakulásának és fejlődésének kritikai elemzése, valamint 

továbbfejlesztési lehetőségének értékelése. 
 
3. A termékkockázatok - termékfelelősség, biztosítás és a marketing - marketing mix közti 

kapcsolatrendszer tisztázása és lehetséges megoldások, alternatívák értékelése, összehasonlítása.  
 
4. A magyar vállalatok termékkockázatokkal kapcsolatos magatarásának és a 

kockázatmenedzsment keretében alkalmazott vállalaton belüli és vállalaton kívüli 
termékfelelősség-biztosítások megoldásainak felmérése és értékelése.  

 
5. A magyar vállalatok kockázatokkal kapcsolatos magatartásának és a kockázat menedzselési 

eszközök alkalmazásában meglévő különbségek elemzése és értékelése.   
 

Elsőként a mikro- és makrointegrációs rendszerek nemzetközi gazdasági jelentőségét, 
valamint a közösségi marketingkapcsolódási lehetőségeit mutatom be a kibontakozó világgazdasági 
globalizációs folyamatokban. A nemzetközi és a magyar jogalkotási gyakorlat összehasonlítását 
követően térek ki az élelmiszeripari minőség alapvető fontosságára a fogyasztó és a termelői 
felelősség szempontjából. Miután rámutatok a �tanácsadók� és a biztosítók együttműködésének 
fontosságára a környezetvédelem és a termékfelelősség összefüggéseivel és biztosíthatóságának 
témakörével foglalkozom Ezt követően magával a termékfelelősséggel, mint jogintézménnyel 
foglalkozom és biztosítással kapcsolatos kérdésekre adok választ, nemzetközi összehasonlításon 
keresztül. A továbbiakban a magyar és nemzetközi tulajdonosi körhöz tartozó cégek stratégiáját, 
viszonyait, motivációit és elképzeléseit vizsgálom kérdőíves felmérés alapján, a 
termékfelelősségről, minőségről és a kockázat-menedzsmentről. Összefoglalásként e társaságok 
véleményét jellemzem statisztikai adatok és mutatók segítségével. Végül következtetéseket és 
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véleményemet fejtem ki annak reményében, hogy javaslataimat és eredményeimet figyelembe véve 
az új évezredben a fogyasztókat, gyártókat s ez által a biztosítókat is kevesebb kár éri. 
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2.  A termékfelelősség jelenlegi és jövőbeni szerepét befolyásoló tényezők 
 

Bevezetésül célszerű megközelíteni a fogalmat: mi is az a �biztosítás�? Ehhez szükséges 
néhány alapfogalom elhelyezése más, ismert fogalmak rendszerébe.  
 
• Biztonság - veszély 
 
Minden emberi cselekvés legfőbb mozgatója a biztonságra törekvés. A biztonság érzete a 
társadalmi lét több területéről származik, így sokféle biztonság (fizikai, anyagi, szociális,�) létezik. 
Biztonságérzetünk sohasem egyszintű; összetevőinek kombinációi sokfélék. Cselekvéseink szinte 
mindig valamilyen veszélyt hordoznak, sőt időnként tudatosan keressük az izgalmat. Milyen 
unalmas és egyhangú lenne a tökéletes biztonság állapota! Ha ez kielégítő lenne, miért ülnénk 
kajakba a vad hegyi patakon, vagy miért vinnénk pénzünket a tőzsdére? 
 
• Fogyasztói motivációk 
 
Az embereknek egyszerre több igényük is van. Ezek biológiai és pszichológiai jellegűek, melyek 
bizonyos szintű feszültséget okoznak, viszont nem elég intenzívek, így nem késztetik azonnali 
cselekvésre az embert. Ha az igény felerősödik, akkor motiváció lesz, melyet ki kell elégíteni, hogy 
csökkenjen a feszültség. Az 1950-es években Maslow közzétette közismert �Szükségletek 
hierarchiája� elméletét, mely összetettségében, közérthetőségében még ma is a legelterjedtebb 
(Baracskai 1998). 
 
 
 

    Önmegvalósítás 
        szükséglete 

 
 

Társadalmi megbecsülés 
        iránti igény 
  (elismerés, státusz) 

              Teljesítési folyamat 
            Szociális szükségletek 
         (valahova tartozás, szeretet) 

 
            Biztonság iránti igény 

                                                                 (fizikai, anyagi) 
  
                                                          Fiziológiai szükségletek 
                                                         (éhség, szomjúság, alvás) 
 
 

 
1. ábra: Maslow szükséglet hierarchiája (Forrás: Kotler 1991) 

 
 
 
�A szükségletek (motivációk) hierarchiája� elmélet szerint az emberi szükségletek öt, egymástól 
elkülöníthető kategóriába sorolhatók, melyek az 1.ábra szerinti hierarchikus formában 
szerveződnek. A hierarchia alsóbb részein elhelyezkedők az erősebbek, fontosabbak, az ember 
�alulról fölfelé� sorrendben haladva elégíti ki azokat, illetve válnak motivációs erőkké. Az elmélet 

 9



azt mondja, hogy ameddig egy, a hierarchiában �alacsonyabb szinten� elhelyezkedő szükséglet 
nincs kielégítve, addig a �felsőbb szinten� elhelyezkedő kielégítése nem lehetséges (mert nincs meg 
hozzá a kellő motiváció). Ha viszont már egy felsőbb szintnél tartunk, az alacsonyabb szinten 
elhelyezkedő szükséglet elveszti motivációs szerepét. Az első szinten elhelyezkedő fiziológiai 
szükségletekkel majdnem azonos fontosságú a második szintre helyezett biztonság iránti igény.  
 
2.1. A marketing szerepe a piacgazdaságban 
 

A marketing  a  piacgazdaságokban -  az utóbbi években hazánkban is - az egyik 
leggyakrabban használt kifejezés. Nem véletlen, hiszen ugyan úgy mint máshol az agribusiness 
területén működő vállalkozások piaci sikere is nagy mértékben  függ a marketing értő 
alkalmazásától. Csak azok a cégek növelhetik hosszú távon piaci részesedésüket, csak azok 
érhetnek el jelentős profitot, akik folyamatosan figyelemmel kísérik a piac igényeinek alakulását, 
gyorsan és rugalmasan reagálnak a változásokra, azaz akik az ügyfelek szükségleteit - a 
versenytársakhoz viszonyítva is - egyre magasabb szinten képesek kielégíteni. A biztosítási 
szakmában a marketing szemlélete és gyakorlata a közelmúltban jelent meg. A biztosítóknál - 
környezetükkel együtt - rákényszerültek arra, hogy sokszor csupán �ösztönösen� de marketing 
szemlélettel dolgozzanak. Ma már sokkal tudatosabban, rendszerezettebben kezelik az üzleti élet 
egyik legfontosabb területét és arra törekszenek, hogy környezetüknél is megvalósuljon a marketing 
elméletének és gyakorlatának egysége. Sajnos még ma is sokan összekeverik a marketinget annak 
alfunkciójával, mint például a reklámmal és az értékesítéssel. Pedig a valódi marketing nem 
egyenlő az eladás művészetével, annál sokkal több: szükséges cselekedetek tudásának művészete! 
A piaci vezető szerepet - a termékinnováción, a termék- és a szolgáltatás minőségén keresztül - az 
ügyfelek igényeinek kielégítésével, elégedettségének elérésével lehet megteremteni/megtartani. A 
piacgazdasági viszonyok közt egyre nagyobb jelentőségű, hogy a piaci szereplők rugalmasan tudják 
követni a gazdasági környezet változásait, s ezáltal fokozni tudják versenyképességüket.  

 
A magyar gazdaság különösen az élelmiszergazdaság világpiaci környezetében és 

működésének hazai társadalmi-gazdasági feltétel rendszerében mélyreható változások valósultak 
meg. Mindezek mellett gyökeresen módosult az élelmiszer gazdaság szerkezete és megváltoztak az 
azt alkotó alrendszerek. Átalakult a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az élelmiszerkereskedelem 
tulajdon illetve méretviszonyai valamint hangsúlyozottan előtérbe került a termékminőség. Az 
eddigi gyakorlat a mezőgazdaságban kialakult iparszerű, magas inputú termelés tovább nem 
folytatható, mivel nagy terhet jelent a környezetre. Nemzetközi egyezmények szabályozzák és 
próbálják rákényszeríteni az ipari üzemeket a környezetbarát és biztonságos termelés 
megvalósítására. Ehhez hasonló egyezmények illetve intézkedések általános érvénnyel a 
mezőgazdaságban nem léteznek. Ugyanakkor a fogyasztók oldaláról megjelent a minőségi, 
egészséges élelmiszerek, az egészséges környezet és a termékbiztonság iránti igény. Fő célnak kell 
tekinteni, hogy olyan termelési formák kerüljenek kifejlesztésre és alkalmazásra, ahol az 
élelmiszeripari alapanyagok előállítása legkevésbé terheli a környezetet, az emberi szervezetet. 
Ugyanakkor az így előállított és forgalomba hozott termék biztonságos. A fogyasztóvédelem 
szerepe felértékelődött és előretört. A tudományos-technikai forradalom kibontakozása nyomán 
nagymértékben nőtt a tömegtermelés, széles körben elterjedt az automatizálás és a kemizálás, s 
mindennek következtében egyre nagyobb érdekek fűződnek ahhoz, hogy a termékek hibáiból 
származó károk ellen a fogyasztók hatékony védelemben részesüljenek. Ez a probléma szerte a 
világon előtérbe került, s szigorúan tartja még ma is ezt a pozícióját. A gyártó annak ellenére is 
felelős a kárért, hogy közvetlen jogviszonyba állt a károsulttal, vagy sem.  A jogrendszerek 
általában lehetővé teszik, hogy a vevő a szerződő partnerével, tehát az eladóval szemben 
érvényesítse a termék hibájából eredő kárának megtérítése iránti igényét. Egyre nagyobb teret nyert 
azonban az a gondolat, hogy a modern társadalmi-gazdasági viszonyok között ez a hagyományos 
megoldás már nem elegendő: meg kell teremteni annak lelhetőségét, hogy a vevő közvetlenül a 
termék előállítójától, a termelőtől is követelhessen kártérítést. A gazdasági fejlődés fő tényezője a 
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kereskedelem. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az elmúlt 40 évben a kereskedelem 
tizenötszörösére, a termelés pedig csak hatszorosára emelkedett a világon (Renátó 1997). 
Földrészeken átnyúló cégek, holdingok kereskednek, illetve termelnek. A multinacionális cégek a 
mezőgazdasági termékek piacra jutását is ipari méretekben szervezték meg (Ritter 1999). 
Globalizációnak köszönhetően ma egy vállalat már világméretű gyártó és kereskedelmi hálózattal 
rendelkezhet, új technikai megoldásokat alkalmaz (géntechnika, mobiltelefon, speciális 
takarmányok, stb�) és új piacokat hódít meg. A fejlődő országokban, de még többnyire Közép- és 
Kelet-Európában is �ma� még a fogyasztóvédelem és a termékfelelősség még kevésbé ismert 
fogalom, de mi lesz ha �holnap� ismertté válik. Fel kell rá készülni, és elébe kell menni a 
problémáknak. Az előbb említett �áldásos� új biológiai, technikai megoldásoknak hosszú idősíkon 
vizsgálva esetleges káros (környezetszennyezés, sugárzás, mellékhatások, stb.) hatásait nem 
ismerjük. Persze néhányat azért már sejtünk: ilyen például a kergemarha kór (BSE járvány), 
dioxines csirke, mobil telefon. A mobiltelefonnal kapcsolatos SMS-ezés, káros sugárzás előszele 
lehet a �jövő� termékfelelősségi pereinek. Egy brit kutató véleménye szerint az állandó SMS-ezés 
súlyos ízületi bántalmakat okozhat, mivel a billentyűzet nem megfelelően van kialakítva. Az agyra 
pedig már bizonyított, hogy a telefon sugárzása feltétlenül káros. Tömeggyártásnak köszönhetően 
mindenki számára elérhetővé vált termékek és szolgáltatások, soha nem látott veszélyforrásokat 
jelentenek: 

 
nagy sorozatok  → olcsó ár → világméretű fogyasztása a termékeknek → kár bárhol, 

bármikor, bárkivel előfordulhat → nagymértékben  
 

Egy élelmiszer eredetű kár - mint a 2001. májusi Budapesti közétkezde által okozott kár - például 
tömeges ételmérgezés veszélye ma, a saját értékének fokozottabb tudatában lévő és biztonságát 
intézményesen féltő fogyasztók korában nagy felelősséget, súlyos kártérítési igények érvényesítését 
jelenthetik (Erdős 1995).  
 

Az 1. táblázatnál látható, hogy milyen egyforma és egymásra épülő rendszerként működik a 
minőségirányítás és a termékfelelősség-biztosítás. Az ISO minősítés alapja a belső és külső auditok 
során elvégzett ellenőrzések kiértékelése és az így kapott eredmények alkalmazása. A terméket - 
miután a kereskedelembe kikerült - ellenőrizni a leghatékonyabban a fogyasztóvédelem szervezetei 
tudják (bővebben a 2.5. és 5.2. pontokban).        
 
1. táblázat: Minőségirányítás és termékfelelősség-biztosítás közötti összehasonlítás (Forrás: 
Szakács 2001) 
 

Minőségirányítás (ISO) Termékfelelősség, biztonság  

Termelő, 
Gyártó, 

Forgalmazó 
(TGyF) 

Fogyasztó

Auditáló 
(Külső 

független 
cég) 

Termelő, 
Gyártó, 

Forgalmazó 
(TGyF) 

Fogyasztó 
Fogyasztó-

védelmi 
szervezet

Kinek  
az érdeke + +  + +  

Kinek a 
felelőssége +  + +   

Ki minősíti + + +   
 + 

Ki ellenőrzi +  +  + + 
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Kinek  
előnyös + +  + +  

 
A marketing mix eszköz rendszerével reagál, illetve válaszol a vállalat az új minőségi, fejlesztési, 
fogyasztói kihívásokra. A minőségirányítási rendszerekkel fokozni lehet a termékbiztonságot. 
Azonban ez nem nyújt teljes körű védelmet a fogyasztónak. A termék amennyiben hibás és ebből 
kifolyólag kárt okoz, akkor a fogyasztó joggal várhatja el kárának megtérítését. 
 

marketing - marketing mix (fogyasztói magatartás) - termék - termék minőség - termék és 
élelmiszer biztonság  (kétirányú: Vállaltai és fogyasztói oldal) 

 
2. táblázat: Vállalati szinten a marketing mix eszközrendszere (Forrás: Szakács 2001) 
 

Vállalati szinten 

Korlátozott marketingre képes: Teljes körű marketingre képes: 

Kisebb mezőgazdasági, de még a közepes 
élelmiszeripari és egyéb hasonló 
kategóriájú vállalatok sem tudják önállóan 
teljes körűen működtetni a marketing, 
illetve a termék mixet. 

Bizonyos szintig a közösségi mix tud segíteni, de így 
sem lehet a környezetből származó valamennyi 
kockázatot kiszűrni. A nagyvállalatok sem tudják 
gazdaságosan, vagy teljes egészében lefedni a 
kockázatokat.  

 
Egy megoldás lehet: a kockázatok kezelése, azaz kockázatok felmérése mellett a kockázatok 

áthárítása. 
B I Z T O S Í T Á S = B I Z T O N S Á G, K I S Z Á M Í T H A T Ó S Á G 

Önmagában természetesen a biztosítások sem tudnak � nem is ez a cél � megoldani mindent. 

 
2.2. A szervezet marketingkörnyezete  
 

A marketingfunkciók makroszintű megközelítése azt jelenti, hogy azokat valakinek végre 
kell hajtaniuk a teljes marketing folyamatra vonatkozóan. Ez nem jelent mást, mint: �A marketing 
mindazon üzleti tevékenységek összessége, amelyek irányítják a termékek és szolgáltatások 
áramlását a termelőtől a fogyasztóig� (Hobbs et al. 1997). A marketingkoncepció alapján működő 
szervezetek tudják, hogy a gazdálkodói tevékenységüket a fogyasztók/ügyfelek érdekei határozzák 
meg, és a környezetükben működő hatásokra (szereplőkre, gazdasági és nem gazdasági tényezőkre) 
nagy figyelmet kell fordítaniuk. Ezek a hatások erősen befolyásolják a piaci kihívásokra adható 
válaszaik lehetőségeit, az alkalmazható eszközöknek, módszereknek meghatározzák a körét, és 
egyben megszabják a fentiek korlátait is. 

 
A 2. ábra szerint a mikrokörnyezet a biztosításban érintettek közvetlen környezete a piacon, 

mint szolgáltatók, piaci közvetítők (brókerek, ügynökök�), vásárlók, versenytársak, közvélemény. 
A makrokörnyezetbe a szélesebb társadalmi tényezők tartoznak, melyek a biztosításban 
érintettekkel együtt körülveszik annak mikrokörnyezetét is. Ezek: demográfiai-, gazdasági-, 
természeti-, technológiai-, politikai-, jogi-, társadalmi-, kulturális viszonyok/működési feltételek. 
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Makro- és mikro-gazdasági szinten is a biztosítás egy alapszükséglet mind a termelő/szolgáltató, 
mind pedig a fogyasztó oldaláról.  
 
 
      
           Gazdasági 

 
     Természeti                            Versenytársak   Politikai, jogi 
 
 
                                                Biztosító-/közvetítő/-fogyasztó 
 
 
     Technológiai,                     Közönség/közvélemény              Kulturális 
     Társadalmi                                     
 
        Demográfiai 
 
 
 

2. ábra: A szervezet marketingkörnyezete (Forrás: Kotler 1991) 
 

a) A szervezet makrokörnyezete 
 

A makrokörnyezet elemei - hasonlóan a mikrokörnyezet elemeire - egyben kockázatokat is 
jelentenek. Természetesen ezek a �kockázatok� áttételesek de mégis hatással vannak a szervezetek 
tevékenységére.  
 
• A demográfiai környezetet a népesség jelenti, mert a piac emberekből áll. A világnépesség 

robbanásszerűen nő, ugyanakkor hazánkban a születések száma visszaesett. A lakosság 
korösszetétele erőteljesen változik/romlik, a népesség �öregszik". A változó családszerkezet 
(kevesebb gyerek, válások számának növekedése, későbbi családalapítás, több nő dolgozik, a 
nem teljes családok növekvő aránya), a népesség földrajzi, településcsoportonkénti eloszlásának 
változása (elnéptelenedő/fejletlen régiók, növekvő városok, agglomerációk), etnikai összetétel-
változások. különösen lényegesek, hiszen ezek a tényezők nem csak befolyásolják, hanem 
egyértelműen determinálják az igényt a szolgáltatások iránt. A társaságok statisztikáit elemezve, 
valamint a trendek, a prognózisok felállítása és az erre épülő előrejelzések kialakítása (társasági 
és profitcentrum szinten) igen lényeges marketingszervezési feladat.  

 
• A gazdasági környezet - különösen a rendszerváltás óta - robbanásszerű változását éli. Átalakult 

a gazdaság egész struktúrája. A privatizáció, a tőkebeáramlás, a nemzetközi cégek megjelenése, 
a vállalkozások számának ugrásszerű emelkedése a gazdasági fejlettség meghatározói. Ezzel 
együtt változik a családok reáljövedelme, fizetőképes kereslete, a megtakarítások átrendeződése, 
és változó kiadási szerkezete, egyszóval a lakosság pénzügyei. Úgy tűnik, hogy ez a 
legfontosabb makrokörnyezeti tényezője a szakterületnek, hiszen mind vállalati, mind egyéni 
szinten több a �veszteni való". Egyes portfolióelemzésekből látható, hogy például a vállalkozói 
biztosítások, a megtakarításos életbiztosítások darabszáma és átlagdíjai dinamikusan nőnek. 
Fajlagosan több az igen magas díjú - főleg ipari- biztosítás és felelősségbiztostás, hiszen a 
külföldi cégek �áthozták" biztosítási igényeiket és kultúrájukat is. Nap mint nap jelentkeznek a 
hazájukban megszokott, nálunk még kevéssé elterjedt módozati igényekkel. Ilyen például az 
üzemszünet-biztosítási, környezetszennyezés elleni, termékfelelősség-biztosítási ajánlatkérések. 
Szakterületemen a termék- és környezetszennyezési- felelősségbiztosítási védelem növekvő 
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igénye mellett egyre inkább felfedezzük a standard kockázati tényezők (tűz, robbanás, 
földrengés, katasztrófa) kár következményeinek hatását, összefüggéseit ezzel a makrokörnyezeti 
elemmel. 

 
• A természeti környezetet makrokörnyezeti tényezőként lehet külön is értékelni, hiszen a 

környezetvédelemmel kapcsolatos állami, társadalmi, kulturális és az egyén szintjén kialakult 
szemléleteket és hatásokat különleges jelentőséggel kell kezelni. 

 
• A technológiai környezetet vizsgálva megállapítható: a technológia avatkozik be az 

emberek/szervezetek életébe a legdrámaibb módon. A közelmúlt történéseire ez különösen igaz.  
A technológia egyrészről a fogyasztón, annak megváltozott igényein keresztül, másrészt 
�direkt" módon avatkozik be és alakítja át a szervezetek életét. Akár külön is vizsgálható lenne - 
amire jelen értekezésben nem vállalkozok -, hogy a környezet stresszhatásaira az ember 
szervezete képes-e pozitív módon válaszolni/alkalmazkodni. A jelen és jövő kihívása igen 
komoly feltétel minden ember és szervezet számára. Gondoljunk csak itt a számítástechnika 
vagy a hírközlés egyes ágainak a különféle tevékenységekbe való �berobbanásaira�. Ma már 
fejlett nyilvántartási, adminisztrációs és kommunikációs lehetőségek nélkül nehéz dolguk lenne 
a biztosítóintézeteknek is. A személyes eladás, az üzletközvetítő szerepe nagyon fontos, de meg 
kell barátkozni előbb-utóbb az �elektronikus üzletkötés� lehetőségének előretörésével is. Terjed 
a telefonos, telefaxos értékesítés (standard módozatoknál), a laptop használata pedig óriási 
helyszíni segítsége az eladó személyzetnek. Az Internet is szerepet kér a biztosítók munkájában. 

 
• A politikai és jogi környezet indirekt módon hat a gazdaságra. Fontosak a politikai 

erőviszonyok és a politikai stabilitás. A túlzott állami beavatkozás soha nem jó, de jól 
funkcionáló jogszabályi keretek nélkül nem lehetne megvédeni a gazdálkodó szervezeteket, a 
fogyasztókat a tisztességtelen üzleti gyakorlattól (verseny, fizetési-szerződéses fegyelem). 
Nélküle hogyan lehetne a szélesebb társadalmi érdekeket megvalósítani? A gazdasági tárgyú 
jogi szabályozások jellege, irányultsága, bonyolultsága, stabilitása, áttekinthetősége fontos 
tényezők. A bevezetésre kerülő adókedvezmény például rövid időn belül átstrukturálhat egy 
egész üzletágat. A bevezetőben említett lobbyzás ennél a tényezőnél is szerepet kap. Jó példa az 
adókedvezményt élvező - megtakarítási elemet is tartalmazó- életbiztosítások felfutása az 
adókedvezmény bevezetésekor. Az is megfigyelhető, hogy a kedvezmény mértékének 
csökkenése hogyan veti vissza az ágazatot. A mezőgazdasági biztosítási díjak 30 %-ának 
visszaigényelhetősége szintén jótékonyan hatott.  

 
• A társadalmi, kulturális környezet marketingszempontból legalább annyira meghatározó, mint 

például a gazdasági vagy jogi. A társadalom fő kulturális értékei az emberek önmagukhoz, 
másokhoz, intézményekhez, társadalomhoz és a természethez való viszonyulásai. A kultúra 
alapértékei (család, haza, iskola, egyház) viszonylag stabilak, másodlagos értékei, illetve az 
ezekhez való viszony gyakrabban változik (például egészséges életmód, öngondoskodás, 
tekintély, normák, értékrend). Ezek az érték- és normarendszer meghatározói, alakítói új 
iparágakat hozhatnak létre, jelentősen megváltoztathatják a fogyasztói szokásokon keresztül a 
�termelésszerkezetet�. Az öngondoskodás szükségessége belátásának nem csak gazdasági 
indíttatása van (csökkenő reálértékű nyugdíjak, átfogó nyugdíjreform). Valószínűleg ugyanilyen 
fontos tényező a szemléletmód, a hozzáállás megváltozása, az új társadalmi/gazdasági értékrend 
kialakulása. Nem szabad figyelmen kívül hagyni hogy a médiák, társaságok, személyiségek 
szerepe az értékrend kialakításában, formálásában meghatározó jelentőségűek! 

 
b) A szervezet mikrokörnyezete 
 

A vállalat mikrokörnyezete magába foglalja a vállalat képességét a piac kiszolgálására. 
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• A szervezet (biztosító társaság, intézet) belső környezete a szemléletes �szervezeti 
konfiguráció�, a szervezet-felépítés mellett kiemelt jelentőségű. A szervezet kapcsolatrendszere 
saját alkalmazottaival, tulajdonosaival, a vezetők és vezetettek viszonya, a belső kommunikáció, 
a munkahelyi klíma, belső PR, melyek ma a legmarkánsabban határozzák meg a szervezet piaci 
sikereit.  

 
• A szolgáltatók olyan személyek és társaságok, akik a szervezetet (és a versenytársakat is) a 

működéshez szükséges anyagokkal, eszközökkel és szolgáltatásokkal ellátják. A biztosítás 
szakterületén ezek lehetnek különböző szakértők, szakértői irodák (mérnökök, jogászok, 
matematikusok, kárszakértők), akik speciális szolgáltatásaikkal nélkülözhetetlenek, ha az 
intézetnek nincsen megfelelő szakembere, vagy nem kíván ilyen szakembereket saját 
alkalmazásban foglalkoztatni - kiszervező (outsourcing) tevékenység. 

 
• A piaci közvetítők a vásárlók megközelítésében részt vállaló �segítő� személyek vagy 

szervezetek. A biztosításban különleges jelentősége van a biztosításközvetítők, alkuszok, 
brókerek szerepének. Kölcsönös gazdasági előnyökre alapozva a szövetségek, együttműködések 
egyre általánosabbak. Ilyenek a hálózattal rendelkező, hasonló tevékenységet folytató 
intézményekkel, takarékszövetkezetekkel, postával, bankokkal, szakmai kamarákkal történő 
összefogások. Az alaptevékenységük végzése mellett a másik intézménytípus tevékenységét 
kölcsönösségi alapon, melléktevékenységben végző sajátos szövetség és rendszer az ún. 
�bankbiztosítás�, vagy �biztosítási-bank� tevékenység. A közvetítők alkalmazása az értékesítési 
csatornák méretének/irányának kiterjesztésére, a hatékonyság érdekében történik.  

 
• A vásárlók alkotják a szervezet célpiacait megfelelő ismérvek szerinti csoportosításban. Egy 

összefoglaló csoportosítás szerint a biztosítók a magánszemélyekkel (háztartásokkal), mint a 
privát szférával; a gazdálkodó szervezetekkel (általában nyereségorientált ipari, mezőgazdasági, 
kereskedelemi), mint az ipari és vállalkozói szférával és a kormányzati- és a non-profit 
szervezetekkel (közintézmények, karitatív szervezetek), mint főcsoportokkal kerülnek üzleti 
kapcsolatba. Magától értetődik, hogy ezeket a partnereket másképpen kell megközelíteni és 
kiszolgálni. Ezért a gyakorlatban a vásárló, vevő, fogyasztó, ügyfél, partner fogalmak, mint a 
piac szereplőinek vevőoldala jelenik meg. 

 
• A versenytársak a mikrokörnyezeti szereplők között különleges kategóriát alkotnak. A verseny 

helyes felfogása és etikus gyakorlata szerinti piaci verseny húzóerő lehet az egyes szervezetek 
szempontjából. Ezzel szemben a tisztességtelen versennyel, etikátlan magatartással csak a szűk 
látókörű szervezet él. Rövid távú, de kétes értékű előnyökért tönkreteheti nemcsak a saját, de 
versenytársai és az egész szakterület jövőjét. A hatékony fellépés a tisztességtelen verseny ellen 
a biztosítási kultúra fejlődésének egyik feltétele. 

 
• A közvélemény vagy �közönség� a szervezet eredményességére nagy hatással lehet. A 

biztosítási szakterület közvélemény általi megítélése még sokkal fontosabb. Gyakran hallani, 
hogy a biztosítás az egyik �legközvéleményfüggőbb� üzletág. Különböző módon kell kezelni a 
közvéleményt és az azt formáló különböző elemeit: az ágazati, szakmai, sajtó, kormányzati 
vélekedéseket, vagy a lakossági (polgári) közvéleményt, és a lokális (helyi, települési) 
véleményeket. Ennek a tényezőnek a kezelése elsősorban - de nem kizárólagosan - a PR 
témakörébe tartozik, s mindez manapság már fontos szempont a cégek életében. A belső 
(munkatársi) közvélekedés fontosságáról, illetve kezeléséről eltérően gondolkodunk, de 
jelentősége vitathatatlan.  

 
A fentiekben felsorolt mikrokörnyezeti tényezők külön-külön is és együttesen is meghatározzák a 
piaci versenyt és a kockázatokat. 
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c) A mikrokörnyezet és a vállalat kapcsolata  
 

A jó piaci fellépéshez marketing-együttműködésre van szükség (Varga 1996). Az 
élelmiszerek előállításában élvezett évszázados előnyök a mai globalizálódott, a termékek és az 
országok között folyó egyre erősödő piaci versenyben eltűntek. Korunkban egyre élesebben 
jelentkező hatékonysági követelmények nem a vertikális gyártás, illetve termelés, hanem a 
kooperációs és beszállító partnerek láncolatán alapuló horizontális gyártás illetve termelés irányába 
tart (Leloczky 1996). A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek piaci pozíciójának megőrzése 
érdekében feltétlenül szükséges az ágazat szereplőinek vertikális illetve horizontális összefogása, 
melyben elengedhetetlen az állam szerepvállalása. Erre optimális lehetőség nyílik a közösségi 
marketing keretei között (Papp és Komáromi 1999).  
 

A magyar termékek, vagy bizonyos termékcsoportok közösségi marketingje előkészítheti a 
piacot a konkrét áruk fogadására, jó imázst teremthet a magyar élelmiszereknek, kedvezően 
befolyásolhatja a fogyasztókat azok kipróbálásában, megismerésében. Jó imázs teremthet a mindig 
egyformán �biztonságos és minőségi� termék. A mezőgazdasági termék minőségének, mint 
élelmiszeripari alapanyagnak különleges a jelentősége. Mivel az alapanyag-termelés során elkövetet 
hibákat az élelmiszer-előállítás folyamatában nem, vagy csak alig korrigálhatók (Berda 2000). Az 
alapanyag minősége határozza meg az élelmiszerek minőségét. Ez is mutatja, hogy miféle 
kockázatot is jelent a mezőgazdasági termelés a fogyasztókra. Ezért is lenne jelentősége annak, - 
amire kutatásaimban is kitértem illetve kitérek - hogy a magyar termékfelelősségi törvény se zárja 
ki a mezőgazdasági termékeknél a kötelező helytállást, ugyan úgy ahogy nem kerül kizárásra a 
francia, a finn, a svéd és a luxemburgi termékfelelősségnél sem.  

 
A marketing döntéshozatalra mindenki hatással van, azaz mindenki kockázatot jelent. Egy 

mezőgazdasági terméket a szóját alapul véve mutatom be ezen kockázatokat a teljesség igénye 
nélkül: 
 
• A szója előállításához különböző beszállítókra van szüksége a mezőgazdasági vállalatnak. Első 

lépés, ami egyben az egyik legnagyobb kockázatot is jelenti, a megfelelő minőségű, fémzárolt 
vetőmag kiválasztása. Amennyiben genetikailag módosított a vetőmag akkor a kockázat egyik 
oldalról csökken - ellenállóbb a betegségekkel és az időjárás viszontagságaival szemben, 
terméshozam magasabb, kevesebb növényvédő szer szükséges. A másik oldalról viszont nő - a 
franciák például idegenkednek az ilyen növényből készült élelmiszerektől, nem ismert még 
pontosan minden részletében a genetikailag módosított növények milye hatással vannak a 
fogyasztókra. A második lépés a lehető legkisebb kockázatot jelentő növényvédelem 
kiválasztása. A biológiai jellegű növényvédelem jó a fogyasztónak, mert nincs szermaradvány 
jellegű szennyeződés a növényekbe, és így a környezet terhelése is minimális. Azonban ezen 
eljárás költségigényesebb és precízebb gépesítést is igényel. A harmadik lépés a megfelelő 
gépkiválasztás. A vetéstől a betakarításig szükséges a gépek alkalmazása. Nagyteljesítményű, 
korszerű gép alkalmazása abból a szempontból előnyös, hogy megfelelő időben és gyorsabban 
tud dolgozni, mint olcsóbb társai. Kis gazdaságok nem tudják hatékonyan alkalmazni ezen 
gépeket viszonylagos drágaságuk miatt. Kevésbé hatékony gépek esetében nagyobb kockázatot 
jelent a taposási kár és a környezet terhelés.       

 
• A vállalat miután betakarította a szóját, piaci közvetítőket vesz igénybe. A kereskedelmi 

közvetítő, pénzügyi szolgáltató (árutőzsde), fizikai szállító hogyan tudja majd értékesíteni a 
megtermelt szóját? Mennyi profitot fog termelni?  

 
• Milyen a versenytársak helyzete? A terméket olcsóbban, jobb minőségben vagy kevesebb 

rizikófaktorral előállító vállalat piacot nyerhet a többiek rovására is. A biotermelés vagy a 
minőségirányítás bevezetésével előnyösebb helyzetbe kerülhet egy esetleges vetélytárs.  
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• A közvélemény különböző csoportjaival is számolni kell. A -pénzügyi, -médium, -kormányzati, 

-polgári, -helyi, -általános, -belső, -külső közvélemény mind önnálóan, mind együtt is 
kockázatot jelentenek. A genetikailag manipulált szóját az Egyesült Államokban elfogadják, de 
az Európai Unióban például Franciaországban hevesen ellenzik. Ugyanígy az ezekből készült 
élelmiszerek, illetve ezen szója állati takarmányozásban történő felhasználása ellen is 
idegenkednek.  

 
• A célpiac, azaz a belföldi illetve külföldi fogyasztók, vásárlók mit szeretnének? Kockázatos, 

mert a piaci igények gyorsan változnak. Az 1992-es Maastrichti szerződésben fogalmazódott 
meg stratégiai célként a fogyasztó védelme, és a termékfelelősségi irányelvek is ekkortól 
kerültek előtérbe. Egy kicsit hamarabb, 1991-ben alakult meg Magyarországon a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, majd 1994.01.01.-től az 1993. évi X. termékfelelősségi 
törvény. A fogyasztóvédelem erősödik és a biztonságra való törekvés látható a négy alapelvnél 
is: 

 
-  B i z t o n s á g   
-  Információszerzés 
-  Termékek közti választás igénye,  
-  Véleménynyilvánítás joga.  

 
Szakmai körökben vitatott, hogy mit tekintünk feldolgozásnak (például a csomagolás is az?), 

ami után már alkalmazható 1993. évi X. termékfelelősségi törvény. Olaszországban erről 
rendelkeztek a törvényalkotók, mivel ott a mezőgazdasági termékekre, csomagolás után 
értelmezhetővé válik a termékfelelősség. Magyarországon a jogalkotók azonban még mindig nem 
tisztázták e fontos kérdéskört. A közös fellépés lehetőséget ad a fogyasztó szintjén 
összekapcsolódó, de a termelőknél élesen szétváló tevékenységek összehangolására, így például az 
élelmiszerfogyasztás összhangba hozása a vendéglátással, különböző kulturális akciókkal, 
idegenforgalommal vagy egyéb lehetőségekkel (például a közös felelősségbiztosítási fedezet 
megkötésével). 

 
 

 
  BIZTOSÍTÓK   
                         

 
  

Gyártók  Közvetítők  Fogyasztók 
Egyéni, 

Szövetkezeti, 
Gazdálkodó 

szervek, Állami 

⇒ Nagyker, Kisker, Szállítók, 
Piacok / veszélyforrás / 

⇒ Egyéni, illetve 
szervezeti 

vásárló 

   
 

  

Beszállítók  Monitoring 
Controling 

 Segítők, 
Ellenőrök 

Alapanyag, 
Alkatrész, 

Részegység, 

 Minőség- környezetirányítási 
rendszerek: 

ISO 9000, ISO 14000,  
Egészségügyi Biztonsági 

rendszer: HACCP, 
 

 Ügyvéd,Bróker, 
Fogyasztóvédel

em, 
Versenyhivatal, 

Auditálók, 
Szaktanácsadó, 
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 PÉNZINTÉZETEK   

 
 

3.ábra: Piaci szereplők kapcsolódása vertikálisan és horizontálisan a 
felelősségbiztosításokhoz. (Forrás: Szakács 1999) 

 
 

 
A világ mezőgazdasági piacainak kritikus helyzete sok agrár-országot arra a lépésre 

késztetett, hogy a mezőgazdasági termékek értékesítését rendszeresen támogassa. Így jöttek létre az 
alapvetően állami támogatású közösségi marketing szervezetek (Lehota 1999). A biztosítókra - 
karöltve az állami támogatások rendszerével - a mezőgazdaságban is fontos szerep hárul. 
Gondoljunk csak azokra az állam által támogatott biztosítások kötésére, ahol az állam 30% 
költséget a biztosítási díjból átvállal a termelőktől (Márki 1999). A biztosítók úgymond egy állami 
hozzájárulást osztanak széjjel. Véleményem szerint fontos ez a szerep, ez a lehetőség a magyar 
mezőgazdaság számára. Együttműködést valamint az összefüggéseket a 3. ábrán szemléltetem. 
 
2.3. Termékkel kapcsolatos kockázatok 
 

A �kockázat� sok tekintetben metafora, nem valóságos létező, miként a �jó közérzet� sem 
fogható fel a látás vagy a hallás érzékszerveivel (Ehrenfeld 1996). Ahogy Széchenyi István is 
mondta: � Az okos férfi nem alapítja létét vak véletlenre, hanem esze által parancsol az elemeknek, 
gondoskodik előre a lehető szükségről s minden ínségnek elejét veszi� (Imre 1983). A mai 
gazdasági környezetben a gazdálkodó egységek számára alapvető fontosságú tényező, hogy a 
tevékenységükkel járó külső és belső kockázatok körét és mértékét helyesen mérjék fel. Ezen 
túlmenően további fontos követelmény, hogy a veszélyeztetett gazdálkodó tudatosan szerezze meg 
az egyes kockázatok hatásának lehetőség szerinti minimalizálását, illetve ha a kockázatok nem 
csökkenthetőek, igyekezzen annak költségeit másra áthárítani, vagy tudatosan vállalni. Ez a �más� 
lehet közvetlenül érdekelt, például az áru vásárlója, vagy a kockázatok átvállalásával hivatásszerűen 
foglalkozó intézmény, a biztosító.  
 
• A biztosítás központi kérdése a kockázat, melynek meghatározására a szakirodalmak különböző 

definíciókat adnak.  
 
Ezek közül néhány: 
 

- A kockázat objektív kétség, mely az adott szituáció következményére vonatkozik. 
- A kockázat a gazdasági kár bekövetkezésének bizonytalansága. 
- A kockázat egy szerencsétlenség bekövetkezésének valószínűsége. 
- A kockázat a véletlenek kombinációja. 

 
A magyar szakirodalom a kár bekövetkezésének bizonytalanságát hangsúlyozza a kockázat 
fogalmának meghatározásában. Létünket, gazdálkodásunkat számtalan bizonytalan körülmény 
kíséri, mely valamilyen kedvezőtlen következménnyel, kárral járhat. A kockázatok kezelésének 
többnyire leghatékonyabb és az esetek túlnyomó többségében leggazdaságosabb módja a lehetséges 
káros következmények áthárítása, a biztosítás. A kockázat, mint fogalom a veszteség, nyereség, 
illetve a változatlan állapot fennmaradásának esélyét jelenti. Tágabb értelemben a kockázaton egy 
tevékenység tervezett és tényleges eredményének eltérését értjük (Bárczay 1997). 
 
• A külső és belső kockázatokat az alábbiak szerint értelmezem: 
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- A vállalkozás külső környezetének kockázatán mindazokat a kockázati 
tényezőket értem, amelyek a vállalkozás belső erőforrásain kívül esnek. 

 
- A belső kockázatokon mindazokat a kockázati tényezőket értem, amelyek a 

vállalkozás vagyontárgyaiban, termelésében, illetve felelősségkörében 
bekövetkező kárkockázatokként jelentkeznek.  

 
 
2.3.1. A kockázat felismerése és felosztása: 
 
a) Külső kockázat (piaci) 
 

A piaci kockázatok kezelésére stratégiai szinten �a Porter féle modell� alapján öt verseny, 
illetve kockázati tényezőt lehet elemezni, ezek az alábbiak: 
 

- Iparágon belüli versenyhelyzet az adott területen 
- Szállítók, szolgáltatók és azok alkupozíciója 
- Vevők és azok alkupozíciója  

(A vevők a termelés csökkenés vagy leállás miatt átpártolhatnak más vállalkozás 
által gyártott termékhez)  

- Az új belépők fenyegetése 
- A helyettesítő termékeket kínáló, illetve piaci betörésre kész konkurensek 

helyzete.(Ez egy tűz, vagy géptörés és abból adódó üzemszünetnél illetve 
termékfelelősségnél - kis mértékben szennyeződött a termék - a vállalkozást 
alapvetően megrázhatja a versenytárs piaci térhódítása miatt) 

 
A vállalkozás marketing területével foglalkozók feladata kettős. Az egyik, hogy alternatívákat adjon 
az egyes piaci területeken bekövetkező külső kockázatokra. A másik, hogy a belső kockázatokra, a 
vállalkozáson belül fellépő veszélyesetekre vészstratégiát dolgozzon ki a helyettesítő termék 
vonatkozásában. 
 
b) Belső kockázatok, tiszta kockázatok (pure risk) 
 

A kockázat-menedzsmenti és biztosítói gyakorlatban a kockázaton anyagi javakban 
bekövetkező kárt, a vagyoni és jövedelmi veszteséget, és/vagy egyéb érdeksérelmet, nem anyagi 
természetű érdek veszélyeztetettségét értjük, és ezen kockázatokat nevezzük tiszta (pure risk) 
kockázatoknak. A belső és külső kockázatok összességükben a vállalkozás üzemi - üzleti 
eredményét befolyásolják. 
 
c) Összetett, spekulatív kockázatok (business risk) 
 

A nyereség elérésének több módja is lehetséges, többek között az innováció, a pénzügyi 
befektetések, a hitelben történő eladás. Ezek kockázatait csak az utóbbinál lehet biztosítással 
fedezetbe venni. A többi kockázat saját megtartásban lehetséges csak. Az összetett kockázatok 
részben a vállalkozás üzemi - üzleti eredményét, de nagy részben a vállalkozás szokásos 
eredményét befolyásolják. A belső, a külső és a spekulatív kockázatok természetesen 
kölcsönhatásban állnak egymással (interferálnak), olykor egymást erősíthetik, olykor pedig egymást 
gyengíthetik. 
 
2.3.2. Kockázatok csoportosítása: 
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Kockázat és bizonytalanság 

 
 
 
 

 
Üzleti kockázat 

  
Kárkockázat 

 
 

Üzleti kockázat 
 
 
 
 
 

Technikai kockázat  Vezetés, humán / 
szociális kockázat 

 Gazdasági 
kockázat 

 Politikai 
kockázat 

 
 

Az eszközök elégte- 
len biztonsága. A 

technológia elavult-
sága, vagy az új, ki- 
forratlan technológia 

Vezetés 
gyakorlatlansága, 
vezetés széthúzása 

Konkurencia 
Árverseny, hibás 

marketing 
tevékenység 

Politikai állapot

Szakmai tudás 
hiánya 

Szabályozottság 
hiánya, minőség 
biztosítás hiánya 

Infláció Háború 

Új anyagok 
alkalmazása 

Hanyagság, lopás, 
sikkasztás, csalás 

Degresszió Polgári 
zavargás 

Technológia és a 
szervezés 

ellentmondása 

 

Alkalmazotti 
nyugtalanság, 
elégedetlenség 

 

Belső pénzügyi 
állapotok, 

eladósodottság 

 

Szakszervezeti 
nyomás 

 
 
 
 

Kockázatok és károk 
 
 
 

Termelési  Piaci Pénzügyi 
 
 
 

Gyakori vagyoni károk  Piac felmérési hiba Rossz hitelek, kamatnövekedés
Üzemszüneti veszteségek  Piacvesztés Fizetési fegyelem csökkenés 

Költségnövekedés  Innováció 
elhanyagolása 

Készletforgás csökkenése 
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Amennyiben a vállalkozás nem folytat kockázat-menedzsmenti tevékenységet, nagy 
kockázatokat vállal, illetve ennek következtében nem a legmegfelelőbb biztosítást tudja 

megkötni. Ebből kifolyólag egy esetleges kár bekövetkezte után előfordulhat, hogy a 
vállalkozás vegetál vagy felszámolási eljárás után csődbe kerül. 

 
 

4. ábra: Kockázatok az üzleti kockázat szerint. (Forrás: Vágó 2000) 
 

Kárkockázat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Természeti, 
felelősségi 

 Humán / belső Technikai Társadalmi 

 
 
 
 

Gondatlanság, 
szándékosság, 

Tűz, törés, Vagyon elleni 
cselekedet- rablás, 

lopás 
Vagyon elleni 

cselekedett 

Tűz és elemi károk. 
Villámcsapás, 

vihar, 
felhőszakadás, 

földrengés. 
Általános-, 

munkáltatói-, 
termékfelelősségi 

 

Betegség, baleset 

Veszélyes 
technológia 

Környezeti 
megítélés 

 
 
 
 
A fentiek miatt vagyoni és felelősségi kárral, termelés kieséssel, perekkel kell számolni, valamint 
azzal a kárral, amivel az üzletvesztés és a konkurensek üzleti behatolása jár. Az ilyen kár azzal a 
következménnyel járhat, hogy kiheverhetetlen veszteség keletkezik az események láncreakciója 
miatt. 
 

5. ábra: Kockázatok a kárkockázat szerint. (Forrás: Vágó 2000) 
 
2.3.3. Mezőgazdasági kockázatok sajátosságai 
 

A mezőgazdaság speciális kockázatokat rejt magában, s ezeket figyelembe véve 
különböztetünk meg: 
 
• Kockázatokat eredetük szerint:  - természeti eredetű (elemi károk)  

- társadalmi-gazdasági-műszaki eredetű  
  (bizonyos emberek cselekedetei, gondatlan 
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  magatartása, technika fejlődés figyelmen kívül      
  hagyása) 

 
• Kockázatokat nagyságrendjük szerint: - katasztrofális kárral járó kockázatok (állami)  

- nagy-, illetve közepes kárral járó kockázatok 
- kis méretű károk (napi élet velejárói) 

 
• Kockázatokat jellegük szerint:  - klimatikus  

- állatállomány elhullása 
- felelősségi  
- egyéb vagyoni 
- személyi  

• Kockázatokat biztosíthatóságuk szerint: - biztosítható  
- nehezen biztosítható 
- nem biztosítható  

 
• Kockázatok kockázatkezelésük szerint: - preventív típusú  

- kompenzáló típusú 
- kárenyhítő (átmeneti) típusú 

 
• Kockázatokat biztosítójuk szerint: - profitorientált biztosítók  

- nonprofit biztosítók 
 
2.4. Kockázatkezelési módszerek és eszközei 
 

A vállalkozás üzemi-üzleti eredményére külső és belső kockázatok hatnak eltérő arányban. 
A kockázati hatások kár fokozatainak hatását a 4. táblázatban mutatom be. A pénzügyi kockázatok 
köre a vállalkozás üzleti eredmény kategóriájában nem szerepel, ez a szokásos vállalkozási 
eredményt érinti. A kockázatkezelési tevékenység aranyszabálya a következő módon határozta 
meg:  
 

�Ne kockáztass többet, mint amennyit el tudsz veszteni! Ne kockáztass sokat kevésért! 
Mérlegeld az esélyeket!� 

 
4. táblázat: A kockázati hatások kár fokozatai (Forrás: Szakács 2000) 
 

Vállalkozó Biztosító 
Elhanyagolható 
kockázat, kár  

A vállalkozás normál üzletmentében 
előforduló kár, veszteség, az 
eredményre való hatása minimális. Bagatell kár Önrészesedés 

alatti 

Kis mértékű 
kockázat, kár 

A vállalkozás normál üzletmentében 
előforduló kár, az eredményre való 
negatív hatása nem lényeges. 

Kezelhető 
Kockázat 

A vállalkozás normál üzletmentében 
előforduló kár, az eredményre való 
hatása lényeges. 

Nehezen 
kezelhető 
kockázat 

A vállalkozás rendkívüli eseménye, 
normál üzletmentében előforduló 
kár, a rendkívüli eredményre való 
negatív hatása lényeges. 

Ha az esemény minősített 
káresemény, biztosítási 
esemény, a kártérítés az 
önrészesedés levonása után az 
eredménycsökkenést mérsékli  
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Kezelhetetlen 
kockázat, kár 

Teljesen, vagy csak részben saját 
megtartásban lehet. 
Csőddel, felszámolással járhat 

A biztosító a kockázatot nem 
vállalja, vagy csak limitáltan  

 
2.4.1. Német iparvállalatok kockázatkezelésének felmérése: 
 

A Német iparban 1993-ban működő 7109 közepes és nagyobb (több mint évi 10 M DEM 
árbevételű és több mint 100 főt foglalkoztató) vállalat közül a felméréshez 158 céget választottak ki 
annak tanulmányozására, hogy miként végzik a kockázatok elemzését, milyen stratégiát, célokat 
követnek ezzel kapcsolatban, és intézkedéseikkel milyen módon kezelik a kockázatos helyzeteket. 
Az átfogó kockázatkezelési magatartás vizsgálatának kérdései közül a következők vonatkoztak a 
környezeti kockázatokra is: 
 

- Az utóbbi 5 évben végeztek rendszerezett kockázatelemzést? 
- Készült a kockázatokról részletes jegyzék, amely minden előforduló 

veszélyforrást formalizál, számszerűsít? 
- A biztosításban érintett kockázataikra készült szakmailag alátámasztott 

kockázatértékelés? 
- A cég könyvvizsgálója az éves beszámolóban utalt a felmért kockázatokra, 

valamint ezek biztosítási fedezetére? 
- Hozzárendelték a kockázatok leküzdésének kimutatható költségeit a kockázatot 

okozó funkcionális szervezeti egységekhez, illetve termékcsoportokhoz? 
- Rendelkezésre áll a cég válságterve, például környezeti katasztrófa esetére? 
- Rendelkeznek olyan likviditási tartalékokkal, amelyek fedezik a károk nem 

biztosított részének hatalmas ráfordításait? 
- Készült a kockázatokat érintő mérleg az intézkedések költségeire és hozamaira? 
- Az érintett szervezeti egységek összes káreseményeit milyen időközönként 

értékelik a károk nagysága és okai szerint csoportosítva? (a havi, negyedéves, 
féléves és éves időköz mellett �nem készül� válasz is adható) 

- Beruházási javaslat esetén megfelelően dokumentálják a kapcsolódó szakszerű 
kockázatvizsgálat megállapításait, ha ilyent egyáltalán végeznek? 

- A vállalat igénybe veszi a kockázatok kezeléséhez tanácsadó cég vagy biztosító 
társaság szolgáltatásait? 

 
A kérdőív összesen 20 kérdést tartalmazott, ebből legalább 14 igen válasz esetén �stratégiai 

jellegű kockázatkezelés� minősítést kapott az iparvállalat, a 7-13 igenlő válaszhoz a 
�kockázatkezelést alkalmazó�, a 6 vagy kevesebb igenlő válaszhoz a �nem alkalmazó� besorolást 
rendelték. A közepes és nagyobb nyugatnémet iparvállalatok említett felmérése szerint 15,8 % a 
kockázatokat stratégia alapján kezelő, 31,6 % az alkalmi kockázatkezeléssel működő cégek aránya 
(a �nem alkalmazó� minősítésű vállalatok vannak többségben, 52,5%-os részesedéssel). A Kelet-
Német iparvállalatok körében nagyobb (56,5 %) a �nem alkalmazók� és csak 2,6 % a stratégiai 
kockázatkezelők aránya (Sauerwein 1994, Jeljeli és Russel 1995, Metz 1996, Sokolowska és 
Tyszka 1995). Magyarországon sajnos ez idáig még csak hasonló jellegű felmérés sem készült. 
Ezért is éreztem szinte kötelességemnek azt, hogy az általam elkészített kérdőívben több ezzel a 
témakörrel is foglalkozó kérdéskört is érintsek. Ezen eredményekről több konferencián is 
beszámoltam és a későbbiekben is szeretném tovább vizsgálni ezen jelentős problémakört. Eddigi 
eredményeimet részletesebben a 7.  pontban ismertetem.   
 
2.4.2. A kockázatkezelés célja és feladatcsoportjai (A kockázatkezelés a vezetéssel járó egyik 
funkció) 
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A környezet menedzsmentjét kialakítók (szubjektív rangsorokat követve) gyakran nem arra 
törekszenek, hogy felismerjék, majd ténylegesen megoldják a környezeti terheléseket érintő 
alapkérdéseket, hanem elsősorban arra, hogy a jogi felelősséget áthárítsák. A környezet 
terhelésének alakulásától azonban nem csak a vállalat vezetőinek egzisztenciális biztonsága függ, 
hanem a vállalat jövőbeli fejlődése is (Kerekes 1995). A fejlett országokban kevésbé okoz 
problémát, mint például a fejletlen, vagy akár a most fejlődő országokban, ahol alig van 
nyilvánosságra kerülő adat a termékekben rejlő veszélyek alakulásáról. Az érintettek 
felkészületlenek a veszélyes gépek és mérgező hatású anyagok alkalmazására. Az ENSZ Környezeti 
Programja Ipari és Környezeti Irodája (UNEP IED) erőfeszítéseket tett a helyi közösségi szintet 
érintő környezeti katasztrófák megelőzését, illetve az érintettek felkészítését célzó akciókra. Egy 
ilyen program például az APELL -Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level - 
(Shrivastava 1995). 
 

A 6. ábra tekinti át a környezetmenedzselés 4 feladatcsoportjának tartalmát: a reális 
veszélyek azonosítását, majd értékelését, a kapcsolódó intézkedések kialakítását, valamint a 
végrehajtást és ellenőrzést. A környezet megállapított kockázatainak kezelési módja nem véd meg 
minden ismert hatástól, és még kevésbé azoktól, amelyek jelenleg alig ismertek.(Kreutzer 1995). 
 
 
  

              
 

CÉLJAI     CÉLJAI   
 
 
 

A kockázat teljes mértékű 
tudatosítása a vállalaton belül: 

kockázat-menedzsment 
 

Az átfogó kockázatpolitikai 
döntések koordinálása: kockázat-

menedzsment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            FELADATAI
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   A kockázat teljes körű 
   azonosítása: 
 
   - belső és külső 
   - a jelenlegi és a jövőben 
      bekövetkező 
   - az akciók és a feltételek  
      kockázatai 
   - anyagi és nem anyagi  
 

 
  A kockázatok teljes  
  körű értékelése: 
 
  - a kockázat nagysága 
  - a bekövetkezett való- 
     színűsége 
  - prioritások  

  
     Az intézkedések teljes     
     körű kidolgozása: 
 
     - a kockázat elkerülése 
     - a kockázat csökkentése 
     - a kockázat áthidalása 
     - a kockázat hatásainak   
        korlátok között tartása 
     - a kockázat következmé- 
        nyeinek viselése,  
        finanszírozása,  

   
    
 
 

Az említett 
intézkedések 

megvalósítása, 
ellenőrzése 

 
 

 
6. ábra: A kockázatkezelés céljai és feladatcsoportjai (Forrás: Kreutzer 1995) 

 
2.4.3. Kockázatkezelés vállalati szinten  
 

A minőség fogalmának meghatározásához érdemes megismerni néhány definíciót. A 
minőség, a használatra való alkalmasság. A minőség, a termék vagy szolgáltatás azon jellemzőinek 
összessége, amelyek lehetővé teszik, hogy megfeleljen a kimondott vagy kimondatlan igényeknek. 
A minőség, a vevőkkel közösen megállapított követelmények teljesítése, és módosítások 
kezdeményezése a vevői igényeknek való jobb megfelelés érdekében. A minőség a szabványnak, a 
felhasználásnak, valamint a kimondott és rejtett vevői igényeknek történő megfelelés. 
 
a) Minőség - minőségirányítás alkalmazása (ISO 9000): 
 

Az ISO 8402:1996 szabványban (a minőségirányítás nemzetközi fogalomtára) a következő 
megfogalmazás található: �A minőség a folyamat, termék (tevékenységek, vagy folyamatok 
eredménye) vagy szervezet azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy 
meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen� (Heinold 2001). 
 
b) Vállalati környezeti menedzsment rendszer alkalmazása (IS0 14000): 
 

�Ha az ember már minden földet, minden csepp vizet és levegőt megmérgezett, rájön, hogy 
a pénz nem ehető� (De Saint-Exupéry 1993). A marketing szerepe a piacgazdaságba című 2.1. 
fejezetben utaltam már rá, hogy véleményem és a nemzetközi szakirodalom szerint is mennyire 
szoros a kapcsolat a termelői felelősség és a környezettudatos gondolkodás között. E részben a 
környezeti kockázatokkal, kezelésével és kockázatelemzéssel foglalkozom. A menedzsment 
mindenkori feladata úgy irányítani a cég működését, hogy folyamatosan fennálljon az összhang a 
vevői, a társadalmi, az önkormányzati, a lakossági és a munkavállalói elvárások, valamint a 
gazdaságossági megfontolások, tulajdonosi érdekek között. Az összhang megteremtését segíti az 
ún. Integrált menedzsment - rendszer létrehozása és működtetése, valamint a nemzetközi 
szabványosítási tevékenység, amelynek célja, hogy rendszerszemléletű keretet biztosítson a cégek 
hatékony működéséhez (Csőke 1997).   
 
• Az Integrált menedzsment rendszer főbb alrendszerei: 
 

- a minőségmenedzsment rendszer, 
- a Környezeti Menedzsment Rendszer ( KIR) ( Réczei 1998) 
- a munkabiztonsági és munkaegészségügyi menedzsment rendszer,  
- a veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok rendszere, 
- a pénzügyi menedzsment rendszer,  
- a humán menedzsment rendszer, 
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- a marketing menedzsment rendszer, ... 
 
A rendszer megvalósítása leggyakrabban fokozatosan, alrendszerenként történik. 
 
• A Környezeti Menedzsment Rendszer bevezetése hatással van az egész szervezet életére, mivel: 
 

- csökkenti a környezetszennyező kibocsátásait, ezért (gazdaságos 
anyagfelhasználás mellett) kevesebbet kell költenie hulladékártalmatlanításra, 
szennyvíz-kezelésre, esetleg bírságokra, kártérítésre, biztosításra. 

- eredményesebb vezetést tesz lehetővé: szabályozott folyamatok, jobb 
hatékonyság, információáramlás és belső koordináció jellemzi. 

- javuló környezetbarát imázs: versenyelőnyt biztosít a piacon, melynek közvetlen 
pénzügyi hatása is van. 

- a biztosítás  kockázatviselése  beépülhet a  szervezeti folyamatokba. 
- a megvalósításnak költségvonzata is van, de ez a szervezet hosszú távú 

működésének előfeltétele.  
 

A menedzsment rendszer színvonala, működtetése jól jellemzi a vállalat egészét, a menedzsment 
�minőségét� (ezzel válik a kockázat értékelés és kezelés eszközévé). A társadalom növekvő 
környezeti tudatossága, a szigorodó környezetvédelmi előírások egyre több céget késztetnek eddigi 
tevékenységének átértékelésére, a korábbinál hatékonyabb környezeti menedzsment rendszer 
létrehozására (Consact kiadvány 1994).    
 
c) Környezetihatás-vizsgálatok igénye, illetve alkalmazása: 
 

A fejlett országok szempontjából kockázatosak az olyan befektetések, amelyeket a fejlődő, 
illetve a piacgazdaságra most áttérő kelet-európai országokban (együtt: emerging economies, vagyis 
�kockázati zónában�) valósítanak meg. Különösen az energiaágazat, a távközlés és a közlekedés 
vonzza a külföldi tőkét ebben a térségben, részben magánforrásokból, részben a nemzetközi 
pénzügyi intézmények döntései alapján (Jaggy 1996). 
 
Az általában meglevő országkockázatokhoz (Kotler 1991): 
 

- külföldi adóssághalmaz, 
- bizonytalan politikai helyzet, 
- valuták bizonytalansága, 
- külföldi kormányok megszorításai, 
- vámok és egyéb kereskedelmi akadályok, 
- korrupció, 
- technológiai kalózkodás, 
- termékmódosítás és az új kapcsolattartási formák magas költségei,  

 
társulnak a környezet sajátos kockázatai, különösen a nyersanyag-kitermelés nagy fejlesztési akciói, 
valamint a működés során kialakuló káros hatások következtében. Körültekintő környezeti 
hatásvizsgálatot írnak elő a kockázati zónában a Világbank által finanszírozott beruházásokra, 
nagyrészt a fejlett országokban érvényesített szigorú előírásokra építve (Drewnowski 1996). 
 
d) A környezetvédelmi szabályozások alkalmazása:  
 

A magyar vállalkozások kockázat kezelésében nagy szerepet játszanak a környezetvédelmi 
szabályozások értő átgondolt alkalmazása. A jogi szabályozás az állam legfőbb, de nem egyedüli 
eszköze a környezetvédelmi célok elérése érdekében. 
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• A lényegesebb szabályozások: 
 

- Az 1840.évi X., valamint az 1885. évi XXIII. törvénycikk a vizek védelméről. 
- Az első modern környezetvédelmi törvény az 1976.évi II. törvény (tv.) volt. 
- A veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzésére, szállítására és kezelésére 

vonatkozó 102/1996 (VII.12.) Kormány rendelet megjelenése után fokozatosan 
megszülettek a vonatkozó műszaki szabályozások is. 

- Az új környezetvédelmi törvény a 1995. évi LIII. tv. kerettörvény, a környezet 
védelmének általános szabályait tartalmazza. Az új törvény összhangban van az 
OECD és az EU előírásaival. A törvény nagy hangsúlyt fektet a környezeti károk 
megelőzésére, valamint a �szennyező fizet� elvet érvényesíti a 
környezetszennyezést és - károsodást illetően (Bárczay 1996). 

 
 
 
• A biztosítási kockázatok kezeléséhez szükséges legfontosabb szabályozások: 
 

- Az 50 § (és a 82.§ ) előírja a mérési, nyilvántartási, adatszolgáltatási 
kötelezettséget a környezetterhelés, környezeti igénybevétel területére. Így 
lehetővé válik egy információs bázis létrejötte, mely hozzájárul a vállalat 
környezetvédelmi helyzetének elemzéséhez és értékeléséhez. 

- Az 52. § rögzíti a környezeti adatok bejegyzésének szabályait egyéb 
nyilvántartásokba (ingatlan), így elérhető, hogy a tartós környezetkárosítás a 
vállalat saját tőkéjének alakulására is hatással van. (Kockázatkezelés során ez 
ellenőrizhető.) 

- Az 59.§ megszabja a környezet használata után fizetendő díjak körét: 
környezetterhelési díjak, igénybevételi járulék, termék-és betétdíjak. A fizetendő 
díjak a vállalat pénzügyi helyzetére hatást gyakorolnak. 

 
A környezeti hatásvizsgálat, előzetes és részletes környezeti hatástanulmány, környezetvédelmi 
felülvizsgálat és környezetvédelmi teljesítményértékelés információval szolgálhat a 
környezetvédelmi kockázat megítéléséhez. A környezetvédelmi kockázat biztosítási fedezetének 
megteremtésénél a vizsgálati eredményeket kellő óvatossággal és körültekintéssel kell kezelni, 
ahogy arra Déri (1999) munkáiban rámutat.  
 
• Hatósági rendszer és ellenőrzés: 
 

- A környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. tv 65.§ szerint első fokon a területi 
környezetvédelmi hatóság (felügyelőség), illetve (a helyi önkormányzat 
hatáskörébe tartozó ügyekben) az önkormányzati környezetvédelmi hatóság 
illetékes.  

- Környezetvédelmi ügyekben a Környezetvédelmi Főfelügyelőség a másodfokú 
hatóság. A környezetvédelmi törvény, az 1995. évi LIII. törvény 66.§ kimondja, 
hogy �környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek esetén a felügyelőség 
által kiadott engedély jogerőre emelkedését követően kezdhetők meg, illetve 
folytathatók�.  

- A környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény 106.§ szerint a 
környezetvédelmi bírságot a környezetvédelmi hatóság nem a gazdasági 
szereplők ellehetetlenítésére, hanem az ezekre gyakorolt nyomás, ránevelés 
eszközeként kötelesek alkalmazni. A környezetvédelmi törvény végrehajtásának 
gyakorlata ma még inkább a formai előírások megvalósítására koncentrál. A 
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biztosítástechnikai megközelítésnél - ahol a tartalmi feltételek megteremtése 
megvalósul - az óvatosság alapkövetelmény (Valenta 1994). 

 
e) Kockázat-menedzsment alkalmazása: 
 

Szakember kerül alkalmazásra a kockázatok felmérésére, s mint tevékenység négy 
alaptevékenységből tevődik össze: 
 
• Kockázatmeghatározás: Például egy vakcina kifejlesztésekor meg kell határozni a szóba jöhető 

fő kockázatokat, amelyek ez esetben a következők lehetnek:  
 

- a vakcina nem nyújt védelmet, az oltás maga  okoz betegséget;   
- az oltás bár véd, de átmeneti mellékhatásokat okoz;  
- az oltás átmeneti mellékhatásokat okoz, és nem véd;  
- az oltás tartós mellékhatásokkal jár. 

 
• Kockázatértékelés: Milyen mértékű a kockázat? Mennyi lehet az ebből eredő veszteség? 

Egyáltalán érdemes-e gyártani, forgalmazni a terméket? 
• A kockázat elhárítása, vagy minimalizálása: Ide tartozik: gyakorlati intézkedések a termelésben, 

forgalmazásban (például: más anyag használata, tájékoztatás). 
 
• Kockázat vállalása, vagy átruházása: Ez tulajdonképpen nem más, mint döntéshozatal arról, 

hogy érdemes-e biztosítást kötni, s ha igen, milyet.  
 
Mint ahogy a minőség (Masing 1997) megvalósításának korlátai humán jellegűek ugyanúgy - 
egyértelműen a belföldi érdekeltségű cégeknél - a korszerű kockázat-menedzsment bevezetésének is 
a legnagyobb akadálya még mindig maga az ember (Vágó 2000). Kutatásaimból egyértelműen 
bebizonyosodott, hogy azoknál a cégeknél, ahol a külföldi érdekeltség 50% vagy ennél nagyobb (a 
megkérdezettek 35%) közel 33%-ban rendelkeznek ISO minősítéssel és 21% körül 
termékfelelősség biztosítással is. Hasonlóan kedvező ez az arány a kockázat-menedzsment 
alkalmazásánál is. Ugyanez az arány a belföldi tulajdonos túlsúlyánál sajnos rosszabb (a 
megkérdezettek 65%-nál). Ezen csoport vizsgálatánál megállapítható, hogy még nem ismerték fel a 
gazdálkodó szervezetek a piaci előnyöket a minőségirányítási, illetve a biztosítási rendszerekben 
rejlő lehetőségeket. Közel 9%-ban rendelkeznek ISO minősítéssel, illetve csak 7% körül 
termékfelelősség biztosítással és még ennél is kisebb arányban alkalmazzák a kockázat-
menedzsmentet (Szakács et al. 2001).     
 
f) Nonprofit � Önsegélyező biztosítók létrehozásának alkalmazása: 
 

Főleg a mezőgazdaság területén terjedt el, de napjainkban néhány nagy multinacionális ipari 
cég is komolyan gondolkodik hasonló megoldásokon. Farkasné (1999) írja, hogy az Amerikai 
Egyesült Államokban (USA) egy speciális biztosítási rendszer kiépítésével létrehozták, az un. 
Szövetségi Termékbiztosítási Ügynökséget (FCIC: Fedaral Crop Insurance Corporation). A 
szervezet igyekszik egyrészről a mezőgazdasági termelőket ösztönözni a biztosítás megkötésére a 
biztosítási díj egy részének átvállalásával (LaDue E.L 1996). A magyar gyakorlat is ez. A nonprofit 
biztosítóknak nyújt viszontbiztosítási szolgáltatást itthon az Argosz Rt. (Erent 1996). Erent (1999) 
szerint főleg a nehezen biztosítható károkra jöttek létre az ún. nonprofit biztosító egyesületek. 
Létrejöttüket az 1995. évi XCVI. számú - a biztosítóintézetekről és biztosítási tevékenységről szóló 
törvény tette lehetővé. Ezen állításnak azonban némileg ellent mondani látszik azon tények, hogy 
semmi olyan biztosítási védelmet nem ad a tagoknak (például katasztrófa károkra), amit a 
profitorientált biztosító társaságok eddig meg ne adtak volna. Sőt olyan kockázatokat vállalnak 
magukra a tagok, amit adott esetben - tömeges, egyszerre jelentkező károk - gazdaságosságukat, 
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rosszabb esetben létüket fenyegethetik. A felelősségbiztosításokkal pedig egyáltalán nem tudnak 
foglalkozni.          
 
5. táblázat. Nonprofit biztosítók alkalmazásával kapcsolatos érvek (Forrás: Szakács 2001) 
 

Érvek Mellette Ellene 

1. Olcsóbb Kockázatosabb 

2. Nyereséget is termelhet Veszteséges is lehet 

3. Speciális tudású emberek tudása 
sok helyen alkalmazható 

Speciális tudású embereket nehezen lehet 
találni, illetve megtartani drágák 

4. Kárrendezés korrektebb lehet Kárrendezés nagyobb károknál feszültséget 
szülhet 

5. Elszámolás egyszerűbb Fizetési fegyelemre a kényszerítő erő nem 
oly erős, mint egy külső cégnél 

6. Saját kárát mérik fel. Nincs nemzetközi kapcsolata, tapasztalata 

g) Kármegelőzés - szaktanácsadás alkalmazása: 
 

A felelősségbiztosítás - mint minden más biztosítás - a károsult védelmét tűzte ki célul; 
ugyanakkor viszont úgy kell megszervezni, hogy ne váltsa fel azoknak a személyes felelősségét, 
akik jogellenes cselekményükkel kárt okoznak. Kívánatos tehát, hogy a visszkereseti jogosultság 
fokozottabban szerepeljen a biztosítási jogban, mint ez idáig, mégpedig elsősorban azokkal 
szemben, akik a károkozásban vétkesek. Továbbá kívánatos az is, hogy a kármegelőzés - prevenció 
- elvei, a kárelhárítás érdekében még nagyobb hangsúllyal kerüljenek alkalmazásra, mint ahogy azt 
Illés és Márki (1999) is kifejtette.   
 
• Biztosítói részvétel területei a kármegelőzésben: 
 

- kármegelőzési előírások betartása, illetve ennek az ellenőrzése (szankcionálása 
egy esetleges kárrendezésnél) 

- a kármegelőzés pénzügyi támogatása díjkedvezményekkel, illetve be nem 
tartásának �büntetése� pótdíjakkal  

- közvetlen kármegelőző intézkedésként működtetett eszközök (időjárás figyelő 
szolgálat, jégelhárítás)   

- károk kutatásának ösztönzése  
- kármegelőzési szaktanácsadói tevékenység (ami az agrár szaktanácsadói hálózat 

részeként működhetne)  
 
Szendrő és munkatársai (1997) már korábban is utaltak arra, amennyiben nem áll fel az állami 
szaktanácsadási szolgálat, azonnal meg kell bízni ezzel a nemzetgazdasági feladattal egy 
intézményt, a szükséges anyagi eszközök hozzárendelésével. Javaslatom az, hogy - biztosítókkal 
egyeztetve - egy olyan közös alapot kell létrehozni, ahová a biztosítói, állami, uniós, illetve akár 
gazdálkodói befizetések is megtörténhetnek. Ezen pénzeszközök segítségével az egyik legfontosabb 
feladat (Soltész 2000) az információs rendszer korszerűsítése is elérhető közelségbe jutna. Varga 
(1997) szerint az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében nyilvántartási rendszerünket három 
vonatkozásban is alakítani kell:   
                 

- szakmai, tartalmi területen, 
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- az adatgyűjtési kör és fegyelem területén 
- a nyújtott szolgáltatások és hozzáférhetőségük területén    

  
A szolgáltatások körét tehát a biztosítási tanácsadói tevékenység beiktatásával feltétlenül lehet 
emelni. A hozzáférhetőség területén is nagy előrelépés lenne tapasztalható, mivel a biztosítói fiók 
hálózat, illetve az ott dolgozó mezőgazdasági szakértők Magyarország egész területén jelen vannak. 
A biztosítók külföldi tulajdonosi szerkezetének köszönhetően a nemzetközi tapasztalatok is 
hasznosíthatóvá válnának. Egyúttal a megfelelő adatgyűjtés és szakmaiság is megvalósulhat miután 
a biztosítóknak széles ügyfél körük van, ahol a �partnerek� bíznak egymásban (Szakács 2000). 
Reisinger (1999) a növényvédelmi szaktanácsadás szétválasztását javasolja más területektől, amivel 
azonban nem tudok egyetérteni. Fölöslegesnek érzem szétforgácsolni az anyagi, illetve szellemi 
erőket. Az országos szaktanácsadói központ az elérhetőség érdekében is Budapesten kell hogy 
kialakításra kerüljön (Soltész et al. 1999).  Soltész (1999) azon véleményével is egyetértek, amikor 
a jó szaktanácsadót a körzeti orvoshoz hasonlítja. Nagyon sok mindenhez ért, sokat tehet helyben a 
megoldásokért, de nem nélkülözheti a szakmai háttér igénybevételét sem. Itt is láthatjuk a 
biztosítókkal, illetve szakintézményekkel történő együttműködés fontosságát. A szervezőkészség, a 
problémafeltáró és megoldó képesség, a kapcsolatteremtő készség, továbbá a rendszerező képesség 
nélkülözhetetlen a szakmailag sokoldalúan felkészült szakembernél. Enese (1997) szerint a 
�szaktanácsadó nem felügyelő, illetve nem ellenőr, nem lehet az állami adminisztráció kinyújtott 
csápja. Nem polihisztor, hanem sajátos szakmai és kommunikációs tevékenységre kiképzett 
specialista.� Kralovánszky (1999) szerint az Egyesült Államokban az agrár kutatás-szaktanácsadás 
hasznosságát úgy számíthatják, hogy az erre a területre fordított ráfordításnak több mint 30-szorosa 
térül meg. Ez az arány mérvadó lehet a hazai támogatási mértékek megítélésénél.     
 
• A szaktanácsadásnál az információ nyújtás főbb területei a következők lehetnek (Soós 1994):    
          

- információk a beszerzés-termelés-szolgáltatás-értékesítés területeiről 
- technikai-műszaki-technológiai információk 
- szervezési információk 
- ökonómiai információk 

 
A tudomány és az annak eredményeit elterjesztő szaktanácsadás egyik fontos feladata még, hogy 
segítse elő a korszerű stratégai tervezési módszerek, valamint az erre épülő stratégiai menedzsment 
koncepció minél szélesebb körű felhasználását az agrárágazat minden területén (Székely 2000). 
Fontos az élelmiszeripari vállalatok stratégiai lehetőségeinek további kutatásai (Lakner és Somogyi 
1997).         
 
• Biztosítotti részvétel területei a kármegelőzésben: 
 

- emberi kockázatok csökkentése (minőségi munkaerő) 
- műszaki kockázatok csökkentése (karbantartás, megfelelő géppark) 
- gazdasági kockázatok csökkentése (tőzsdei határidős ügyletek, értékesítési 

csatornák bővítése) 
- természeti tényezők kockázatának csökkenthetése (termőhely gondos 

kiválasztása, öntözés, növényvédelem, megfelelő növényszerkezet, 
környezetvédelem).A jelen és a jövő legfontosabb preventív kockázatkezelés 
eszköze a környezetvédelem. (Fenntartható mezőgazdasági fejlődés 
koncepciója) 

- nyomon követhetőség teljes körűségre való törekvése 
 
• Egyenlőtlen információáramlás 
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A kis, vagy közepes családi gazdaságok intézmények hiányában nem férnek hozzá a piacokhoz, a 
hitelekhez, a támogatásokhoz, az információkhoz. Itt is szükségesség van a szaktanácsadói 
hálózatra (Magda 1997). A mezőgazdasági vállalatok, elsősorban a kicsik és a közép nagyok hiába 
ismerik fel a megváltozott piaci viszonyokhoz való aktív alkalmazkodás szükségességét, mivel a 
megfelelő lépéseket egyedül nem képesek megtenni. Egyetértek Lehota (1998) azon véleményével, 
miszerint az árpozíció javítása, a piaci információk gyűjtése, a piackutatás, termékfejlesztés - 
beleértve a minőséget is - az eladásösztönzés csak több termelő összefogásával valósulhat meg 
hatékonyan. A megváltozott körülmények az értékesítés területén is új eszközök alkalmazását teszik 
szükségessé. Ahogy 1986-ban megszűnt a Állami Biztosító egyedüli léte és elindult a felzárkózás 
Európához, úgy kell és szükséges a mezőgazdaságnak is ezen az úton egyre gyorsabban haladnia. 
Az agrárágazatban tapasztalható intézményi vákuum sokak szerint (Juhász és Mohácsi 1999) 
megszüntethető, ha az államilag preferált intézmények formálisan is illeszkednek majd az Európai 
Bizottság által meghatározott rendszerhez. Azonban ez kevés, ahogy erre Szakál (1999) is rámutat. 
Amennyiben az intézmények alatt az EU kötelező szabályait értjük, akkor azoknak nem elég, hogy 
illeszkedjenek, hanem teljesen azonosnak is kell lenniük. Azonban ha az intézményeket működtető 
intézményi szervezetekre gondolunk, akkor azoknak eleve különbözniük kell. Azonban a magyar 
agrárgazdaság válsága nem oldható meg anélkül, hogy az intézményrendszerét ne fejlesztenénk. 
Amennyiben pedig fejlesztünk, akkor igazodnunk kell az EU. normákhoz mindenben, így a 
minőség és egyéb biztosításokban is.      
 
 
h) Prevenció �tudatosság� alkalmazása: 
 

A polgárok testi épségének és értékeinek a gazdálkodó szervezetek vagyonának fokozott 
védelme - különösen a tömegesen előforduló káresemények terén egy olyan felelősségbiztosítási 
rendszert igényelt, amely a károsult kárának jóvátételét érdemben, az elkövető mulasztására való 
tekintet nélkül teszi lehetővé. Ezen célok érdekében, figyelembe véve a termékfelelősségre 
vonatkozó európai jogegységesítési törekvéseket és eredményeket, nálunk Magyarországon is 
megalkotásra került a Termékfelelősségi Törvény (Halász 1999). Kívánatos, hogy a kár 
tárgyiasulásának irányzata tovább folytatódjék és ez a fajta felelősség újabb területeket hódítson 
meg ott, ahol a technikai haladás (gépjármű; számítástechnika; genetikailag manipulált 
élelmiszerek, állatok; mobiltelefon ) folytán megnövekedett veszélyforrások keletkeznek. 
Ugyanakkor természetesen a felelősség fokozott objektivizálódása azt is megkívánja, hogy a 
prevenciós eszközöket vegyenek igénybe a káresemények tömeges bekövetkezésének megelőzése 
érdekében, valamint abból a célból, hogy a szigorú objektív felelősség következményeit 
mérsékeljék a felelős személy irányában. A felelősségbiztosítások további fejlesztése elősegítheti 
ennek a célnak a megvalósítását. Ilyen a termék-, az üzemi baleset-, a környezetszennyezési-, az 
orvosi- és a mérnöki-felelősségek. A jelen és a jövő legfontosabb preventív kockázatkezelés 
eszköze a környezetvédelem. Ennek egyik fontos eszköze lehet a műholdas megfigyelési rendszerek 
mind szélesebb körben történő elterjesztése. Ennék segítségével a természetbe csak a pontosan 
meghatározott - feltétlenül szükséges - mennyiségben és minőségben kerülhetnek kijuttatásra a 
mezőgazdasági termelésben szükséges anyagok: vetőmag, műtrágya, növényvédő szerek. A 
növényvédelem egyik fő feladata a növényi termékek minőségének biztosítása (Orbán 2000). 
Kockázatmentes élelmiszert csak tökéletes alapanyagokból lehet előállítani. Egészséges élelmiszer 
előállítása kell, hogy a fő cél legyen, a mezőgazdasági termelésben résztvevő minden szereplőnek 
(mely mentes a nehézfémektől, növényvédő szermaradéktól, kártevőktől, mikrobiológiai 
szennyeződésektől). Az Európai Unió tagállamai a mastrichti szerződésben is hangsúlyozzák, hogy 
a fogyasztók egészségének védelmének kiemelt szerep jut, megelőzve az áruk szabad áramlásának 
elvét. Ahogy azt Szakács és Szűcs (1997) megjegyezte, már túl vagyunk azon az időszakon, amikor 
a környezetvédelem csupán mozgalom volt és semmi más. Az ökológia ma gazdasági 
szükségszerűséggel, szabványokkal, ösztönzéssel, tiltással párosul. Ennek az ösztönző-tiltó 
politikának köszönhető, ahogy a fejlett országokban, úgy ma már nálunk is a nagyvállalatok 
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szervezeti kereteibe épül egy környezetvédelmi menedzsment, ami környezetvédő stratégiát dolgoz 
ki. Minél nagyobb környezetszennyezési kockázattal kénytelen számolni egy cég, annál inkább 
kénytelen beépíteni a fékeket. A védelmi beruházás hosszú távon kevesebbe kerül, mint a ráfordítás. 
A világpiacra vezető úton hamarosan egy ISO 14000-es jelzőtábla mutatja majd a jó utat. A magyar 
cégekkel együttműködő külföldi vállalatok nemsokára megkövetelik az említett jelzést. Előnyben 
részesülnek azok a vállalatok és termékeik, amelyek megfelelnek a szigorú feltételeknek; termékeik 
pedig megkapták a környezetszennyezéstől mentes, tiszta termék tanúsítványát. 
 
i) Biztosítások alkalmazása szakemberek segítségével: biztosítási ügynök, bróker   
 

�Ma már nem lehetséges sikeres gazdálkodási tevékenység a viselt kockázatok ismerete és 
az ellenük való védekezés nélkül, mert a fel nem ismert, vagy nem helyesen kezelt kockázatok 
következményei a gazdálkodó egységek eredményes működését jelentősen befolyásolhatják, 
szélsőséges esetben azonban létükben is fenyegethetik a gazdálkodókat.� (Pálfi 1986). Vállalataink 
gyakran az egyes kockázatok felmerülését túl későn érzékelik, amikor már azok biztosítással való 
kivédése vagy nem is lehetséges, vagy pedig az már jóval jelentősebb költséggel jár. Ezért egyre 
sürgetőbb feladat, hogy a kockázat-menedzsmenti tevékenység, illetve a biztosítási politika 
alkalmazása vállalataink gazdálkodásában tudatosan és hatékonyan jelenjen meg. A termék által 
okozott károkért viselt felelősség, annak piacra kerülésével kezdődik és addig tart, amíg a termék 
használatban, forgalomban van. A termék gyártója nem csupán a termék minőségét és 
teljesítményét kell, hogy garantálja; hanem felelős a termék által okozott kárért is, mely a fejlett 
fogyasztóvédelem egyik következménye. A termékfelelősség biztosítás keretében a biztosító 
vállalja mindazon személyi, vagyoni és környezeti károk megtérítését, amelyeket a termék a 
fogyasztónak, vagy felhasználónak okozott és amelyek a termék gyártására vezethetők vissza. Ezen 
túlmenően a biztosító megtéríti a kárral kapcsolatos költségeket is, beleértve a bírósági költségeket. 
Szándékos károkozás, valamint olyan események, mint például háború, radioaktív sugárzás, 
amelyek nem a termék hibájára vezethetők vissza, nem tartoznak a fedezeti körbe. A biztosítás 
ugyanakkor nem terjed ki magát a terméket ért kárra, valamint a biztosított saját kára sem térül meg 
e biztosítás alapján. A termékfelelősség biztosítás jellemzői a tér- és időbeli hatály, a kártérítési 
korlát és az önrészesedés. 
 
2.5. Élelmiszerbiztonság  
 

A globalizációnak köszönhetően ma egy termék mindenhová eljut, szinte egyszerre az egész 
világon, s életútja nagyon rövid. Gyorsan változnak, kimennek a divatból, �elavulnak�. Ezen új 
kihívásoknak egyszerre kell megfelelnie a biztosítóknak is termékeikkel, hiszen a fogyasztói 
biztonságra való igény növekedésével kell számolni. Napjainkban ezzel szembesül szinte kivétel 
nélkül minden termelő és szolgáltató.   
 
a) A jövő útja 
 

A magyar gazdasági élet szereplőinek számos, folyamatosan változó tényezőhöz kell 
alkalmazkodnia. A �90-es évektől kezdődően a változások új, világméretű kihívásokat jelentenek a 
minőségügyi rendszerek kialakítói és működtetői számára is (Lakner és Tunkli 1996). Ezek : 
 

- A szolgáltatások előretörése a termeléssel szemben 
- A vevői követelményeknek szigorodása a gyorsuló információáramlás által  
- A nagy bonyolultságú gyártórendszerek terjedése 
- A termék-életciklusok rövidülése   

 
Egyetértek Lakner és Tunkli (1996) azon véleményével, hogy a termékeink versenyképességének 
döntő tényezője a minőségfejlesztés. Ebből kifolyólag a minőségirányítás, élelmiszerbiztonság, 
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versenyképesség és biztosíthatóság között szoros összefüggés tapasztalható.  Előbbi nézetemet 
támasztja alá Sas (1999) azon véleménye, hogy világszerte az élelmiszerbiztonságot egyre 
nyilvánvalóbban stratégiai jelentőségű területként kezelik. Maxwell (1997) szerint a cél pedig az, 
hogy a fogyasztót egyedileg és populációs mértékben egyaránt megvédje az élelmiszerek által 
előidézhető, illetve közvetített, különböző jellegű megbetegedésektől (fertőzés, intoxikáció). Ahogy 
azt Wheelock (1998) is vallja, a komplex élelmiszertudomány részeként az élelmiszerbiztonsági 
megfontolásnak és ezek korszerű megnyilvánulásainak a teljes hazai és nemzetközi 
�élelmiszervertikumra� kell kiterjednie. Ha ez nem történik meg az élelmiszer eredetű fertőzések és 
mérgezések � ugyanúgy, mint az iparban - még a határokat és földrészeket is túlléphetik (de Sitter 
és Haar 1998). Gondoljunk csak a belga dioxinos csirke (Kocsis 2000) vagy az angliai 
szarvasmarha állományt érintő, szivacsos agyvelőgyulladással kapcsolatos világméretű intézkedés 
sorozatra (Gáti 2001), hormonkezelt állatokkal kapcsolatos botrányokra vagy jelenleg még mindig 
nagy problémákat felvető genetikailag manipulált növényi, illetve állati termékekben rejlő un. 
termékfelelősségi �bombákra� (Udvarhelyi 1999). Jó példa erre a McDonald�s nagy-britanniai cége 
mely 2000 novemberében felszólította beszállítóit, hogy csak olyan állatok húsát hajlandó elfogadni 
tőlük, melyek nem kaptak genetikailag módosított (GM) összetevőket tartalmazó takarmányt. 
Természetesen a társaság vezetősége és kockázat-menedzsmentje tisztában van valamilyen szinten a 
kockázattal, valamint azt is tudja, hogy teljes GM tilalmat - bármennyire követelik is a különböző 
fogyasztási csoportok - nem lehet elrendelni, hiszen génkezeletlen kukorica és szójadara nincs 
elegendő mennyiségben a piacon (Jack 2000).  
 
 
 
b) Fogyasztói félelmek 
 

A félelmeket a fogyasztóban a média - néha már misztifikálva - sajnos erősíti (Giamalva et 
al. 1998). Bánáti (1999) Szabó (1999) véleménye is az, hogy hazánkban - kihasználva az EU 
csatlakozással kapcsolatos Phare pénzeket - erősíteni kell az élelmiszerbiztonság területének a 
teljeskörű harmonizációját. Ez a fejlesztés - a hagyományos jellegű, eredet-megjelöléssel bíró 
élelmiszerek mellett - ahogy azt Huggett és Conzelmann (1997) is javasolja, terjedjen ki a 
genetikailag módosított alapanyagokat tartalmazó és az ún. újtípusú élelmiszerekre (novel foods) is. 
Ezáltal a fogyasztó Európai Unión kívül és belül is nyugodtabb és tárgyilagosabb lesz. Ezen célokat 
szolgálja az EU-bizottságának a fogyasztóvédelmet és az élelmiszerbiztonságot erősítő törekvései. 
A Növény és Állategészségügyi Hivatal -FVO (Food and Veterinary Office)- keretén belül mintegy 
száz szakmai specialistája (inspektor) ellenőrzi az EU. és harmadik országok - így hazánkat is - 
élelmiszer ellenőrzés színvonalát és megbízhatóságát (Bálint 1999). A koherens hazai 
élelmiszerbiztonsági hatósági ellenőrző és a tudományos tanácsadó szervezetek folyamatos 
korszerűsítése hazánk EU-csatlakozását elősegítő alapvető nemzetközi érdekünk (Dunn 1997, 
Sperberg 1998). 
 

A kilencvenes években indult el mindaz, ami már évtizedekkel ezelőtt világos volt mindenki 
számára, hogy az élelmiszerekkel szemben támasztott sajátos minőségi igényeknek csak egy átfogó, 
az egész termék-előállítás folyamatára kiterjedő minőségirányítási � nyomon követési � módszerrel 
lehet eleget tenni. A minőségnek a minőségügy fogalomrendszerében Dányi (1999) szerint 
Magyarországon jelenleg még nincs egységesen elfogadott, társadalmilag elismert tartalmi rendje, 
értelmezése. Ez véleményem szerint a  múlt rendszer egyenes következménye. Ugyanúgy, ahogy 
még a biztosításban is várat magára az egységes értelmezés. Kocsis (2000) szerint nem tudni, hogy 
Magyarországon azért nincsenek-e élelmiszerbotrányok, mert tökéletes a termelés, vagy azért, mert 
tökéletlen az ellenőrzés. Sajnos az uniós vizsgálatok is az utóbbit igazolták. A 2000 márciusában 
végzett vizsgálat szomorú képet fest a feldolgozó és beszállítói oldalról. Egyetértek az 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) által (Kocsis 2000) 2001 közepére ígért 
új integrált állat- és növényegészségügyi, fogyasztóvédelmi és tisztiorvosi ellenőrzési rendszer 
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megvalósításával. Ezen rendszer is csökkentheti a hibaforrásokat és ellenőrzötté teszi a termékek 
útját. Termékfelelősség kockázatának ésszerű keretek között történő tartásának az előbbiek fontos 
részét képezik. Kívánatos, hogy a nemzetközi trendnek megfelelően a higéniai eljárásrend az 
élelmiszer-előállítási / ipari minőségirányítási rendszerek (ISO 9000) alkalmazásával szervesen 
kapcsolódjon az uniós elvárásokhoz (Boudouropoulas, Arvanitoyannis 1999). Mint ahogy azt Bálint 
(1999) és Kovács (1999) is megjegyzi, hazánk élelmiszer-ellenőrzési rendszerére és az 
élelmiszerbiztonságot meghatározó jogszabályok fejlődésére meghatározó módon hatott és hat ma 
is az EU-csatlakozási program sikeres végrehajtására irányuló állami akarat és nemzetközi törekvés.          
 
c) Kit terhel a felelősség  
 

Érdekes problémákat vet fel, általában a 2000-től életbe lépett tilalom az állati fehérjék 
alkalmazása a takarmányok előállításánál (Kelemen 2001). Vannak olyan takarmánykészletek, 
amiket még elhasználnak vagy eladnak olyan országoknak, ahol még használhatók. Ki a felelős? Ki 
viselje a kockázatokat? Jelenleg a tudomány már ott áll, hogy megismerte a BSE fertőzés 
�feltehető� okozóját (Ádám 1998). A termékfelelősségi törvény alkalmazhatóvá válik a takarmány 
előállítójára, illetve az alkalmazójára, ha ebből kifolyólag valakit kár ér. A megismert tények 
tudatában már nem szabadna felhasználni a fertőző takarmány készleteket. A történelem úgy látszik 
�sajnos� ismétli önmagát. Egyesült Államokban tiltott, dioxin alapú agrokémiai szerből (DDT), 
évente 18 ezer tonnát exportáltak a fejlődő országokba. Ugyanide a brit vegyipar 1980-ban 2 
tonnányit szállított, majd a belföldi tilalom után 1988-ban 125 tonnát. Úgy tűnik sok fejlett ország 
kettős mércével mért, illetve mér jelenleg is. Több esetben kihasználták, hogy nem alakult ki 
hatásos biztonságtechnikai és importszabályozás a fejlődő országokban, az olcsóbb helyi 
munkaerővel gyártott áruk rendeltetése, környezeti hatása ellenőrizhetetlen (Kerekes, Rondinelli, 
Vastag 1995). Fontos, hogy azok, akik így adnának el, illetve vásárolnának takarmányt, vegyszert, 
műtrágyát, vagy mást, tisztában legyenek ennek esetleges következményeivel és tudatosodjon 
bennük az, hogy ha még esetlegesen rendelkeznek is termékfelelősség-biztosítással, ez már nem 
biztosítható kategória. Ezen véleményének már 1995-ben hangot adott Leloczky is az amerikai 
joggyakorlatot bemutatott egyik munkájában. A Kansas-i Legfelsőbb Bíróság - a precedens elv 
alapján elemezve egy korábbi döntést - elmarasztaló ítéletet hozott egy ügyben, melynél egy 
tetőszerkezetet gyártó céget tettek felelőssé a tetőszerkezet hibái által okozott károkért, amely hibák 
azonban a gyártás megkezdésekor még nem voltak ismertek. Ellenben eladáskor már ismertté váltak 
(242 Kan. 1993). A General Motors azért került elmarasztalásra, mert nem élt eladás utáni 
figyelmeztetési kötelezettségével egy általa eladott jármű fékhibáiról (Comstock v. General Motor 
Corp. 1959). Több esetben alkalmazták már a büntető kártérítést (punitive damage) ahol 
bebizonyosodott az, hogy a gyártó tudott a hiba lehetőségéről. Ugyanígy alkalmazzák az ún. mély 
zsebek (deep pocket) elméletét, ami azt jelenti, hogy több felelős esetén a legnagyobb anyagi 
hátérrel rendelkezőt kötelezik kártérítésre. Ma már teljesen elfogadott elv, hogy a 
termékfelelősségnek azok a hibák az alapjai, amelyek a tudományos és technikai színvonal � State 
of arts �, vagyis a termék forgalombahozatalakor fennállott színvonal alapján a termék hibái 
ésszerűen felmérhetők. Itt is észrevehető, hogy nem az objektív felelősség alapján, hanem az egyedi 
mérlegelést igénylő klasszikus kártérítési felelősség alapján születhetnek az elmarasztaló ítéletek. 
Így nem csak az Egyesült Államokban, hanem akár az Európai Unióban, de még nálunk is egyre 
jobban kell számolnunk ilyen felelősségre vonással is.  
 
d) Minőségügyi szemlélet változása  
 

Baracskai et al. (1998) szerint három minőségi felfogás különíthető el: 
 

- A szabvány alapú (gyártói) minőségértelmezés, műszaki előírásoknak, 
szabványoknak való megfelelést helyezi a középpontba 

- A fogyasztói értelmezés szerint a minőség a vevő igényeinek való megfelelés 
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- A kombinált minőségértelmezés, a kettő együttes figyelembe vétele 
 
A minőségszemlélet az utóbbi időben változott a legnagyobb mértékben. A végtermék ellenőrzése a 
tömegtermelésben már nem tudott eleget tenni a �nulla hiba� követelményének. Így a minőség-
ellenőrzés a termelési folyamat végéről a termék-előállítás folyamatába épült be 
(folyamatszabályozás). Később felismerték, hogy a minőség nemcsak a termék-előállításhoz 
köthető, nemcsak a termék-előállítás befolyásolja azt, hanem számos olyan tényező, mint a 
termelési, vállalati kultúra, tervezés, szervezés, marketing. A minőségi gondolkodás egyik 
legfontosabb eszköze a vezetés és szervezés. Sencz (1997) azt állítja, hogy még vezetési stílus is 
befolyásolja a minőségmenedzsment sikerességét. McHugh (1997) szerint a rendelkezésre álló 
minőségtechnikák folyamatosan fejlődnek, változnak, bővülnek. Közülük a legalkalmasabb 
kiválasztása, bevezetése az adott vállalat menedzsmentjétől függ. Geiger (1996) a minőség és 
döntés összefüggéseire hívja fel a figyelmet, míg Masing (1997) egyértelműen megfogalmazza, 
hogy a minőség megvalósításának korlátai nem műszaki, hanem humán jellegűek. A 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek esetében a minőségnek különleges, mondhatni 
kitüntetett jelentősége van, ahogy azt Rácz (1997) is írta. Az árukínálat bővülésével az élelmiszerrel 
szembeni elvárások egyenes arányosságban nőnek. A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban a 
minőségirányítás azért is különleges helyzetű, mert speciális minőségi igények is megjelennek, mint 
az egészséges táplálkozás, az eltarthatóság, az élvezeti érték a kényelmi szolgáltatások igénye 
(Szabó, 1997). Ilyen például kész illetve mélyhűtött ételek, amit csak mikrohullámú sütőben kell 
kiolvasztani. Napjainkban jelentkezik, egy újabb rejtett bomba a felelősségbiztosítás egén a 
mikrohullám nemrégen felismert emberi szervezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásával kapcsolatban. 
Svájcban és az Egyesült Államokban a betiltásukról gondolkoznak, míg jó néhány országban el sem 
tudott terjedni. Természetesen, ahol eddig nem terjedt el a mikrohullámsütő, ott ennek elsősorban 
gazdasági okai voltak. Mi van akkor azonban ha a gyártók ezen felismerés után (beigazolódik a 
káros hatás) is forgalmazzák a termékeket. A fejlődés kockázatából származó későbbi károkat ki 
viselje? (a direktíva 15. cikkely) Egyetértek Berde (2000) azon megállapításával, hogy az 
élelmiszerekkel szemben támasztott minőségi igények, elvárások egyre összetettebbek, 
differenciáltabbak lesznek. Rácz (1996) szerint még a kilencvenes évek elején is a 
minőségellenőrző szervezetek által végzett késztermék-kontrol és egyes gyártásszabályozási 
minőségirányítási elemek � mint például a gyártásközi ellenőrzés, nyersanyagátvétel � együttes 
alkalmazása volt az uralkodó. Ez ma már nem elég. Aki meg akar maradni a piacon annak 
fejlesztenie kell.      
 
e) Mezőgazdasági termékek által okozott károk biztosíthatósága 
 

A feldolgozatlan mezőgazdasági őstermelők termékeire ugyan elvileg nem vonatkozik a 
termékfelelősségi törvény, de ha a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) 
értelmezésben nézzük akár már egy kis beavatkozáson átesett (például csomagolás) termékekre is 
értelmezhetővé váljék a termékfelelősségi törvény. Itt is nagy szerepe lehet az ISO 9000, 14000 
rendszereknek. Össze kell fogniuk a biztosítóknak, auditáló cégeknek és a gyártóknak a minőség 
megőrzése érdekében (Szakács 1996). Ugyanakkor meg kell fontolni, hogy a felelősségbiztosítás 
jelenlegi szerződésen (önkéntes) alapuló rendszere fennmaradjon-e, vagy hasonlóan a gépjármű-
felelősségbiztosításokhoz, a törvényi felelősségbiztosítás szféráját kellene-e bevezetni. Úgy érzem 
igen. Felmérésemből kiderül, hogy a megkérdezettek több mint 40%-a azonnal, s közel 20%-a 
folyamatosan alkalmazhatónak tartja. Előbb a veszélyes termékekre, majd folyamatosa a többi 
termékre is bevezethető. Erre jó példa napjainkban bevezetésre került ügyvédi, orvosi, kórházi, 
illetve a tervezés stádiumában lévő mérnöki-tervezői felelősség biztosítások kötelező előírása. 
Eddigi tapasztalataim azt erősítik meg, hogy elgondolkodtató lenne az előzőekhez hasonlóan a 
termékfelelősség, illetve a környezetszennyezés biztosítás megkötésének a kötelezővé tétele 
előzetesen is, néhány olyan terméknél és gyárnál, ahol a �kockázatok� ezt szükségessé teszik. Ilyen 
lehet az új biotechnológiai úton nyert számtalan új gyógyszer, bár Doblhoff (1999) szerint a �jó 
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gyártási gyakorlat� (GMP) alkalmazásával a kockázatok minimalizálhatók. Azonban tökéletes 
biztonságról még ott sem beszélhetünk, ahol az Európai Kiválóság Modell (EFQM) megvalósításra, 
illetve elnyerésre került (Gulácsi et al. 2000).     
 
2.6. GMO-k piacának fejlődése 
 
• Génkezelt növények  
 

1997-ben az USA-ban 20 génkezelt terméket engedélyeztek és további 25 engedélyezése 
volt folyamatban. A következő évtizedben újabb 48 mezőgazdasági növény genetikai módosítását 
végzik el a kutatók. Az Európai Unióban engedélyezett 12 GMO fajta forgalmazása mellett az 
európai piacon további 9 génkezelt fajta engedélyezésére kerül sor a közeljövőben. Jelenleg a 
legelterjedtebb a GM kukorica és a szója termesztése. Észak-Amerikában 1996-ban GM növényeket 
csak 1.5 M ha-on termesztettek, míg 1997-re ez a terület 12.5 millió ha-ra növekedett (ez egyenlő a 
németországi megművelt földterülettel). 1998-ben Észak-Amerikában ültetett szójabab egyharmada 
GM volt, tehát az előző évinek kétszerese. Hasonló trend figyelhető meg a kukoricánál is. Az 
Egyesült Államokban a keksz és édes tészták fontos alkotó része a kukorica, jelentős része már 
módosított. 1998-ban összesen 8.3 millió ha GM kukoricát (az összes vetésterület 20%-a) vetettek 
az Egyesült Államokban, ami 1997-hez képest 10% növekedést jelentett. 2005-re az előrejelzések 
szerint már több mint 66 millió ha-on fognak transzgénikus növényeket termeszteni Észak-
Amerikában (Gahhet 1999). Egyes becslések szerint 10 éven belül a fontos növények több mint 
75%-a génkezelt lesz. A szóját jelenleg az összes feldolgozott élelmiszer 60%-ában használják 
(margarin, csokoládé, fagyi, csecsemőtápszer). Ezen kívül Észak-Amerikában termelik 
világviszonylatban a szója zömét, amelynek 40%-át Európába szállítják és ennek 30%-a GM fajta 
(Pálfi 2000). Itt is látható, hogy mennyire ketyeg az a bizonyos �termékfelelősségi bomba�. A 
nehézkes és bonyolult agro-biotechnika engedélyezési eljárásnak egyszerűsítése és összehangolása 
érdekében az ágazatban érintettek szeretnék, hogy állítsanak föl az Egyesült Államokhoz hasonló 
Központi Hatóságot (FDA = Élelmiszer- és Gyógyszer Hivatal). Ezáltal átláthatóbbak és 
ellenőrizhetőbbek lehetnének a folyamatok, valamint csökkenhetne az ágazati lemaradás az USA-
hoz képest. 
 
• Biztonságos-e a genetikai manipuláció? 
 

Az ipar olyan szabadba helyezési irányelveket igényel - amit sajnos a 90/220 irányelv a 
géntechnológiáról még nem oldott meg - amely megfelel két követelménynek (Boros 2000): 
 

- Eleget tesz a lakosság jogos biztonságigényének és 
- Biztos bázist teremt a vállalatok kutatási, fejlesztési és termelési terveihez is.    

                  
A technológiai lökést a genetikai módosítások, a genomkutatás (HGP - Human Genom Projekt), az 
információfeldolgozás és terményminősítő technikák fejlődése nyomán született új termékek 
képviselik. A piaci húzóerő pedig a még tájékozottabb végfogyasztók jobb termékminőség iránti 
igényéből származik (McElroy 1999). A termelők nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, 
hogy hibázzanak, mivel jövőjük kérdőjeleződik meg. Azonban ilyen példákkal sajnos egyre több és 
több helyen találkozunk. Az egyik legutóbbi eset a BSE-vel kapcsolatost, ugyanis Németországban 
annyira komolyan vették a fogyasztók védelmét, illetve a termékfelelősséget, hogy a 
mezőgazdasági miniszter cseréjekor magát a minisztériumot is megreformálták, illetve kibővítették. 
Maga az elnevezése mutatja a legjobban: Fogyasztóvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium (Gáth 
2001). Ugyanez valósult meg Angliában is, és napjainkban ez az irány van kibontakozóban nálunk 
is. Többen megfogalmazták már, hogy Magyarországon is szélesebb jogosítványokkal, illetve 
jogkörökkel kell rendelkeznie egy hatékonyabb �mezőgazdasági� minisztériumnak (Szabó 2001). A 
fogyasztóvédelemi szempontokon túlmenően a termékfelelősségre figyelemmel is 
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nélkülözhetetlenek a minőségirányítási rendszerek. A termékfelelősségi kockázat ugyanis jellegénél 
fogva egy olyan veszélyeztetettséget jelent, amelyet - különösen Magyarországon - egyetlen 
termék-előállító sem képes saját anyagi forrásainak terhére bővíteni. Ezért is nélkülözhetetlen a 
kockázat megosztása szempontjából a termékfelelősségi biztosítás megkötése, a biztosítók pedig 
egyre inkább a biztosítási szerződés megkötésének előfeltételeként követelik meg egy meggyőző 
minőségirányítási rendszer létezését (Leloczky 1996).            
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3. A termékfelelősség rendszerek kialakulásának történelmi áttekintése és nemzetközi 
összehasonlítása 

 
A biztosítás (mint módszer) fejlődése is szorosan összefügg a gazdaság és a tudomány 

fejlődésével (amíg mai modern formájáig eljutott). 
 
3.1. A biztosítás fejlődési szakaszai a nemzetközi környezet figyelembevételével: 
 

Az első kezdetleges biztosítások csírái még a rabszolgatartó társadalomba nyúlnak vissza, és 
csak ezekkel találkozunk általában kapitalista társadalmi forma megerősödéséig, pontosabban a 
véletlen és szükségszerűség dialektikus egységét kifejező �nagy számok törvényének� a 
felismeréséig. Ebben a fejlődési szakaszban a biztosítás módszere kizárólag a ténylegesen már 
felmerült kár felosztásában nyilvánult meg. A veszélyközösségbe tömörült, illetőleg tömörített 
tagok az őket ténylegesen ért károkat egymás között felosztották, és az egy-egy veszélyközösségi 
tagra eső részt a tagoktól beszedték/�kirótták�. Ezt a módszert általában �felosztó-kirovó� (vagy 
kölcsönösségi) rendszernek nevezték. Egyes esetekben a károk kifizetéséhez szükséges összegre 
előlegeket szedtek be. A felosztó-kirovó rendszer többnyire nem tudott tartósan biztonságos 
kockázatfedezetet nyújtani, hiszen a károk alakulását nem láthatták előre, így az utólagos 
kárfelosztás esetleg olyan terheket jelenthetett az egyes tagoknak, amelyet már nem bírtak el, s ami 
- végeredményben - a veszélyközösség felbomlását idézte elő. Ezt különösen a �temetkezési 
egyesületek� példájával szemléltethetjük, ahol a tagok közül sokan: akik pedig korábbi károkhoz 
hozzájárultak, biztosítatlanok maradnak annak folytán, hogy az egyesület elöregedik. A fiatalok a 
biztosítás szükségét közvetlenül kevésbé érzik, ezért egyre kevesebben lépnek be. Ily módon a 
halálesetek száma annyira megszaporodik, hogy ezek terhét a mindig csökkenő számú tagok már 
nem bírják viselni. De hasonló példákat látunk egy-egy kárfelosztáson alapuló tűz-, vagy 
állatbiztosítási kölcsönös társulásnál, ahol egy-egy súlyosabb kárlefolyású évben a fizetendő 
hozzájárulás az egyesület tagjainak teherbíró képességét meghaladta, s így a veszélyközösség 
feloszlott. A fejlődés ezen szakaszában - amelyet a biztosítás kezdeti szakaszának is neveznek - ez a 
kárfelosztó módszer volt a jellemző, bár később színre léptek vállalkozói alapon biztosítási 
�kötvénykereskedők� is, de ezek működése nem volt számottevő. 
 

A tudomány és a gazdaság fejlődése során felismerték a statisztikai törvényszerűségeket, a 
nagy számok törvényét, és ennek, valamint a múltra vonatkozó tapasztalatok összegyűjtése alapján, 
a valószínűség számítás segítségével a jövőre vonatkozóan is ki tudták számítani a káralakulást, 
valamint ennek a veszélyközösségi csoport egyes tagjaira eső kockázati terhét. Ebben a szakaszban 
a kárfelosztást már helyettesíteni lehetett a kockázatfelosztással, az ún. modern díjbiztosítással. A 
módszer lényege itt is azonos a kárfelosztás módszerével, de ennél a veszélyközösségnek nem a 
múltban bekövetkezett, hanem a jövőben bekövetkezhető, valószínű kárait osztják el a kár 
gyakoriságával és a veszélyközösségtől kár esetén igényelt összeggel arányos módon. Az egyes 
gazdaságra eső kockázat terhének gazdasági értékét: a hozzájárulást előre beszedik járulék, vagy díj 
formájában. Az előző módszer tehát itt a �felmérhetőség� elemével bővült. A módszer e második 
fejlődési szakaszának különbsége a kárfelosztással szemben az, hogy a kockázat gazdasági terhe díj 
formájában - előre, viszonylagos pontossággal - kiszámítható, értéke előre megfizetendő, és így a 
díjfizetéssel a gazdasági egység kockázata biztosítással elvileg megszüntethető. E módszerrel 
azonban csak a felmérhető, tömeges, hasonnemű kockázatok biztosíthatók. A biztosításnak ez a 
módszere alapvetően ma is. 
 

A társadalom, a technika és a tudomány további - különösen az utóbbi évtizedekben egyre 
rohamosabbá váló - fejlődése során a hagyományos kockázatok egy része csökkent (például 
betegség, korai halál) vagy megszűnt. Ugyanakkor szaporodott a repülőgépekkel, gyárakkal, 
költséges technikai berendezésekkel, az ún. nagykár-kockázatok száma, és sok új kockázat is 
keletkezett. Ezeknél nem voltak, nincsenek - nem is lehetnek - egy-egy országon belül a múltra 
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vonatkozó megfelelő tapasztalatok, tehát nem lehetséges a tapasztalatokon alapuló valószínűség 
számítás sem. E kockázatok biztosítására azonban objektív gazdasági szükséglet szorított, a 
biztosítást tehát tovább kellett fejleszteni. A továbbfejlesztés módja kézenfekvő volt. Egyrészt, ha 
egy ország területén nem lehetett némely kockázat felméréséhez elegendő számban tapasztalatot 
szerezni, a területet ki kellett szélesíteni több országra, kontinensre, esetleg az egész világra. 
Másrészt, ha egy nagykár-kockázat (vagy szórványkockázat) viselésére egy biztosító teherbírása 
(pénzügyi ereje) már nem volt elegendő, a kockázatot több, gyakran igen sok biztosító között kellett 
megosztani. A biztosítás tehát nemzetközivé vált, s így lehetővé vált a kockázatok széleskörű 
elporlasztása. A modern biztosításnak ezt a formáját a kockázatfelosztáson kívül még a kockázat 
nemzetközi elporlasztása jellemzi. A kockázatelporlasztás más biztosítókkal való együttműködéssel 
történik (biztosítás-megosztással, együttbiztosítással, közös elszámolással - ún. �pool�-okkal - vagy 
viszontbiztosítással). Az elvállalt kockázat egy részét átadó biztosító az együttműködés során 
rendszerint maga is vállal más biztosítóktól kockázatokat. E kockázatcserék révén a kockázat még 
tovább elporlasztódik, s bizonyos mértékben a biztosítók között bizonyos pénzügyi kiegyenlítődés 
is létrejöhet oly módon, hogy ilyen esetben a kockázat gazdasági értékét, a díjat is nemzetközi, 
esetleg világméretű tapasztalatok alapján állapítják meg. Kockázatelporlasztás nélkül a biztosítás 
csak szűk területre korlátozódnék. Ezzel a módszerrel az olyan modern, új kockázatok fedezése is 
lehetővé válik, amelyek egyébként - felmérhetőség hiányában - nem lennének biztosíthatók.  
 

A nemzetközi környezet hatása a biztosításokra. Napjainkra hazánkat is megérintő 
internnacionalizálódási, illetve integrációs folyamatok következtében megnőtt a nemzetközi 
kapcsolatok szerepe. Gazdaságunk talpra állításához, a nemzetközi helytállás érdekében 
alkalmazkodnunk kell a nemzetközi környezet hatásaihoz. Kényszerként is megélhetjük. A 
legmagasabb színvonalhoz való alkalmazkodás kényszereként!  Azonban ma a világméretű 
gazdasági folyamatokhoz az úgynevezett makro-trendekhez és a megatrendekhez való igazodás 
időszakát éljük (globális jellegű, nem csak a gazdaságot, de a társadalmi - szociológiai, kulturális 
létformákat is érintő változások). Nem maradhatott ebből ki a biztosításügy sem. A biztosítás 
privatizációjával nagy nemzetközi szervezetek jelentek meg, szinte minden biztosító nemzetközi 
lánchoz tartozik. Egyesülésekkel, felvásárlásokkal gigantikus méretű világcégek jönnek létre, 
melyek kíméletlen versenyt vívnak az elsőségért, illetve a jó piaci pozíciókért. Az óriásbiztosítók 
létrehozása modern korunk hatalmas kockázat koncentrációjának kialakulásával, az egész világot 
behálózó multinacionális cégek elterjedésével vált szükségessé. Az így felmerülő kockázati 
igényeket csak globális méretű kockázatmegosztás és hatalmas tőkekoncentráció mellett lehetséges 
kielégíteni/viselni. A világcégek ugyanis minden részesedésükre kiterjedő ún. 
programbiztosításokat kívánnak, ezeket pedig csak olyan biztosítók nyújthatnak, melyek jelen 
vannak a világ minden pontján.  
 
3.2. Biztosítási piacon a nagyoké a jövő 
 

A biztosítási világ összenövőben van. Ennek a gazdasági ágnak az alakulásában egyre 
inkább kerülnek a felszínre olyan párhuzamosságok, amelyek túlmutatnak a nemzeti határokon. Ez 
a folyamat a kilencvenes évek eleje óta felgyorsult. Egyrészről egyes kockázatok ugrásszerű 
élesedése, másrészről pedig tendenciájában a szabályozások leépítése (dereguláció) mutatkozik. 
Ennek a változásnak, amely mind veszélyeket rejt, mind pedig lehetőségeket is kínál, messzemenő 
következményei vannak a biztosító vállalatok üzletpolitikájára. Tömegesen jelentkeznek a 
természeti katasztrófák. A Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tanulmánya szerint a nagy 
természeti katasztrófák száma az 1985-1994-ig terjedő időszakban a hatvanas évekhez képest a 
négyszeresére nőtt; a nemzetgazdasági károk a hatszorosukra, a biztosított kár pedig a 
tizennégyszeresére növekedett. Ha ez a progresszió folytatódik, a biztosítási gazdaság rövid időn 
belül lehetőségeinek határába ütközne a Los Angeles melletti Northridge 1994. január 17.-i 
földrengése a legalább 12 milliárdos dolláros biztosított kárával a biztosítási gazdaság mindeddig 
legnagyobb ilyen jellegű káreseménye volt. A pontosan egy évvel későbbi kobe-i földrengést ugyan 
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a biztosítók ép bőrrel megúszták, de a nemzetgazdasági kár, amelyet 70-140 milliárd dollárra 
becsülnek, megvilágítja, milyen nagyságrendet érhetnek a sűrűn lakott, nagy felhalmozott 
értékekkel rendelkező területeken a földrengéskárok. A nagy felelősségi kárigényekkel szemben, 
amik még földrészeket is átugorhatnak a biztosítók abszolút felkészületlenek.   
 
a) A biztosítók és a környezet 
 

Hosszú távon még fenyegetőbbek azok a természeti katasztrófák, amelyeket sok szakértő 
véleménye szerint jelentős részben az időjárás-változások okoznak. Az Andrew hurrikán, amely 
1992-ben az USA-ban dühöngött, a biztosítóknak kereken 20 milliárd dollárjába került. Európában 
a vihar- és árvízkatasztrófák közötti időközök egyre rövidebbek. A nemzetközi biztosítóknak ki 
kellene használniuk tapasztalatukat és befolyásukat, és főleg a kevéssé környezettudatos 
országokban tudatossá kellene tenniük ezt a problémakört. Jelentős veszélyeztetési potenciált 
képviselnek a környezetszennyeződési esetek is. Míg Németországban és más országokban sikerült 
az iparvállalatok számára környezetvédelmi kötelező biztosítást létrehozni, az Egyesült Államokbeli 
biztosítók 1986. óta nem képesek ilyen biztosítási védelmet nyújtani. Ez összefügg az öröklött 
károk problémájával. A röviden �superfund� néven ismert szövetségi törvény alapján 
Németországban az öröklött környezeti károk szanálásának költségeit messzemenően a biztosítókra 
hárítják át. Eddig mintegy 80 veszélyes-hulladék lerakóhelyet ártalmatlanítottak 20 milliárd dollárt 
meghaladó ráfordítással. Ha ezt a politikát következetesen tovább kell követni a biztosítóknak, az 
időközben 1300 szanálásra szorulónak kinyilvánított veszélyes-hulladék lerakóhelyre tekintettel, 
jelenlegi saját tőkéjük nagyságrendjének megfelelő tartalékokat kell képezniük. A jelenkor talán 
�legújabb� biztosítási problémája a felelősségi károkkal kapcsolatos egyre növekvő újabb és újabb 
veszélynemek megjelenése és ezzel párhuzamosan megjelenő gigantikus kárigények. Ilyen a 
bíróság által megítélt dohány, illetve fegyvergyártók felelősségének kérdése, ahol a kártérítési 
összeg a 200 milliárd dollárt is meghaladta.      
 
b) Globális gondolkodás 
 

További szempontot jelent a világszerte fokozódó bűnözés. Ennek azért nehéz gátat szabni, 
mert nem sikerül a rosszat - az erkölcsi normák pusztulását - a gyökereinél megragadni. Gondot 
okoz mindenekelőtt a bűnszövetkezetek és a terrorizmus világméretűvé válása. A biztosítási 
gazdaság számára jelentkező következmények érezhetők, még ha nem is mindenütt 
számszerűsíthetők. A járműbiztosításban az elektronikus lopásgátlók bevezetése, amely az Európai 
Unióban 1998-tól minden új jármű standard felszereléséhez tartozik, többek között Allianz 
kezdeményezés is. Megérné, hogy a biztosítási gazdaság a kompetenciáját latba vesse ahhoz, hogy a 
károk leküzdését célzó intézkedések felső szinten megvalósuljanak. A biztosítók káralakulását 
súlyosan terhelik továbbá a biztosítási csalások és a gyújtogatások. Nem irreális annak a 
feltételezése, hogy a vagyonbiztosítás területén a biztosítási eredményekre történő ráfordítások 
30%-ig terjedő mértékben a kisebb-nagyobb csalásokra vezethetők vissza. A biztosítóvállalatok 
egyre energikusabban védekeznek. A biztosítási gazdaságot gyakran növekedési ágazatnak nevezik, 
mivel forgalma láthatóan gyorsabban nő, mint a társadalmi termék. Ezt a növekedést egyrészt a már 
említett negatív fejlemények okozzák, amelyek hosszabb vagy rövidebb távon kihatnak a díjak 
összegére. A növekedés örvendetes oka másrészről a minden oldalon növekedő készség a saját 
felelősséggel vállalt előrelátó gondoskodásra. Ez természetesen összefügg a társadalombiztosítási 
rendszerek nehézségeivel, amelyek az ipari országok kedvezőtlen demográfiai alakulásával és az 
egészségügy árainak emelkedésével nem birkózik meg.  
 

A biztosítási gazdaságot világszerte a liberalizálás jellemzi. A nemzeti biztosítási piacok 
kifelé nyitnak, a piacokon belül pedig megszűnnek a verseny akadályai. A dereguláció a leginkább 
az Európai Unión belül haladt előre. A 15 tagállam jelenleg egységes piacot alkot, amelyen a 
biztosító vállalatok teljes szolgáltatási szabadságot élveznek. Európa keleti részén néhány 
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reformország, különösen Lengyelország, a Cseh Köztársaság és Magyarország, máris jelentős 
kilátásokkal kecsegtető biztosítási piacokkal rendelkeznek. Sok ázsiai ország sem szeretne 
lemondani a szabad biztosítási gazdaság előnyeiről. A Kínai Népköztársaság megszüntette a 
biztosítási monpóliumot, és nyit � még ha sajnos, rendkívül óvatosan is, a külföldi ajánlattevők 
számára. India kormányát is az a szándék foglalkoztatja, hogy beengedi az országba a külföldi 
biztosítókat. Japán, mint a világ második legnagyobb biztosítási piaca, a legutóbbi időben 
felülvizsgálta a külföldi biztosítókkal szemben tanúsított restriktív hozzáállást. Az új biztosítási 
törvény hatására, amely főleg a szigorú ágazati szétválasztást irányozta elő, jelentősen élesebb 
versenyt hozott magával, mivel az élet-, és nem-életbiztosítók piaci részesedéseket próbálnak 
szerezni egymástól. Dél-Amerikában a már megvalósított, vagy elindított reformok súlypontját az 
állami viszontbiztosítási monopólium felszámolása képezi. Az Egyesült Államokban a világ 
legnagyobb biztosítási piacán, a biztosítók között éles verseny uralkodik. Ugyanakkor azonban az 
50 biztosítás-felügyeleti hivatal (minden szövetségi államban egy-egy) az európai viszonyokhoz 
képest szokatlan bürokratikus ráfordítást igényel, ami tendenciájában még fokozódik is: a 
fogyasztók érdekében gyakran igencsak egyoldalú beavatkozásuk újra és újra szűk keresztmetszetet 
eredményez a biztosítási védelemmel való ellátásban. 
 
c) Helyi cselekvés 
 

Globális biztosítási piac, azaz olyan biztosítási piac, ami az egész világ kínálatát és 
keresletét tömöríti, minden liberalizálási törekvés ellenére a nagy egyedi kockázatok és a 
viszontbiztosítás területén áll fenn. Egyébként a világ biztosítási gazdasága továbbra is nemzeti 
piacokra tagolódik. Még akkor is, ha a jogi korlátok meg is szűntek, a piacok ténylegesen a nyelvi 
korlátok, az eltérő mentalitás, és egészen általánosan a legtöbb biztosított helyi kötődése miatt 
tagoltak maradnak - lásd Európai Unió. Az ügyfélközeliség a biztosítók számára a legfőbb 
parancsolat marad. Úgy gondolom a jövő a nagy, nemzetközi orientációjú biztosítóvállalatoké, 
amelyek gyökeret eresztettek a különböző nemzeti biztosítási piacokon, és termékeiket, valamint 
értékesítési csatornáikat a helyi ügyfélcsoportok igényeivel összhangban alakítják. Az egész világra 
érvényes egységes megoldások nem állnak rendelkezésre. Még a multinacionális iparvállalatoknak 
szánt globális biztosítási programoknak is figyelembe kell venniük az egyes országok előírásait és 
szokásait. Abban az éles versenyben, amit az itt vázolt változás hozott magával, bizonyára helyt 
tudnak majd állni a kisebb, korlátozott cselekvési körben tevékenykedő biztosítók is, amennyiben 
sikerül speciális termékekkel és szolgáltatásokkal kitűnniük a versenytársak közül. A legjobb 
perspektívák azonban mégis a multilokális biztosítóvállalatok számára kínálkoznak. Ügyfeleiknek 
nagyfokú biztonságot kínálnak és eléggé mozgékonyak ahhoz, hogy gyorsan ráálljanak a kereslet 
változásaira, és képesek a sok országban gyűjtött know-how-t ügyfeleik előnyére kihasználni. 
Mindehhez hozzá tartoznak a képzett és erőteljesen motivált dolgozók ugyanúgy, mint a modern 
számítógépes felszerelés. A biztosítók tőkeereje a jövőben az eddigieknél is nagyobb szerepet fog 
játszani a pénzügyi biztonság végett, amit az ügyfelek számára a fokozódó kockázati veszélyeztetés 
esetén kínálnak; az aláírási (jegyzési) kapacitás végett, amelynek ez az alapját képezi; végezetül a 
nemzetközi jelenlét miatt, amit ez tesz lehetővé. A biztosítótársaság mérete mellett azonban a 
társaság sikerének alapvetően feltétele a humán tőke, valamint az hogy rendelkezzen azzal a 
képességgel, hogy gyorsan és rugalmasabban igazodjon az ügyfelek igényeihez és az adott piaci 
helyzethez.  
 
3.3. Felelősségbiztosítás - a kereskedelem partnere  
 

A biztosítás és a kereskedelem közötti kapcsolatot vizsgálva általában azon üzlettípusokra 
koncentrálunk, ahol - mint például a vagyonbiztosítás egész területe - jelentős vagyoni értékek tűz 
vagy robbanás okozta pusztulására vonatkozó fedezet a legfontosabb. Nem szabad azonban 
figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy más üzlettípusok is - elsősorban a felelősségbiztosítás - 
jelentősen hozzájárulnak a modern kereskedelem fejlődéséhez. A felelősségbiztosítás jelenlegi 
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helyzetét csak annak technikai és gazdasági háttere áttekintésével érthetjük meg. Ezen üzlettípus 
felöleli a személyi felelősségtől a szakmai felelősségig, a felelősség minden válfaját, valamint a 
nagy ipari kockázatokat is. Visszatekintve elmondhatjuk, hogy a felelősségbiztosítás fejlődése 
viharos volt az elmúlt néhány évtizedben. Ez annál is inkább bámulatos, mivel a felelősségbiztosítás 
egy viszonylag fiatal üzletág. Németországban, például éppen nem régen töltötte be 120. 
születésnapját. Több európai és tengerentúli országban a felelősségbiztosítás meglepő fejlődésen 
ment keresztül. Ezen fejlődés nemcsak a felelősségbiztosító kötelességeire vonatkozott, hanem azon 
kérdésre is, hogy miképp alakult a felelősségi jog szerepe. A múltban a felelősségi jog volt az, 
amely alapvető hatást gyakorolt a felelősségbiztosításra.  
 
a) A teljes üzlettípus fejlődése a felelősségi jog változásainak nyomán: 
 

- A felelősségbiztosítás kezdetén jogi körökben például erkölcsi kételyek merültek 
fel, vajon nem immorális-e valakit a saját felelősségével szemben biztosítani, 
azaz �jog szerinti sérelemmel szemben�.  

 
- A későbbiekben a felelősségi jogot adottnak tekintették és a felelősség-biztosító 

egyetlen kötelessége az volt, hogy fedezetet nyújtson a felelőssé váló személy 
kockázatára. Ha a sértett fél pozíciója szerepel, talán még elsőbbséget is élvez a 
felelősségi jog alkalmazásában.  

 
A felelősség koncepciójának az idők folyamán végbement változása, és magának a 
felelősségbiztosításnak a fejlődése természetesen csak ezen időszak politikai és társadalmi 
fejlődésével szoros összefüggésben értelmezhető. Ez elsősorban Európa és a tengerentúl ipari 
országaira vonatkozik. Nincs szükség arra, hogy részletesen hivatkozzam az ipar és a kereskedelem, 
rendkívüli fellendülésére, hogy megemlítsem társadalmi életünk ezen időben lezajlott gyökeres 
változásait, vagy hogy vázoljam gazdasági fejlődésünk jelenlegi helyzetét. Mindössze az alábbiakat 
szeretném hangsúlyozni: A ma gazdasági értékei és a velük kapcsolatos, vagy az általuk okozott 
kockázatok a felelősségbiztosítás hatékonyságát olyan mértékben teszik próbára, amilyent korábban 
el sem képzelhettünk. Gondoljunk csak a ma atomerőműveinek tevékenységében rejlő felelősségi 
kockázatok mértékére, a megbízók és vállalkozók rizikójára, harmadik személyekkel szembeni 
felelősségére nagy volumenű beruházások esetén, valamint a veszélyes termékek sorozatgyártásából 
eredő termékfelelősségre. A technológia új modelleket hívott életre a felelősségbiztosítással 
összefüggésben is. Ez nem csak az atomerőművekre vagy a radioaktív anyagok használatára 
vonatkozik. Napjainkban szembe kell nézni egyéb szektorokbeli, korábban ismeretlen mértékű 
kockázattal is, mint például a környezetszennyeződésből eredő veszélyek, hogy egy különösen 
aktuális példára hivatkozzam. Ha az építőipart nézzük, jelenleg teljesen új felelősségi kockázatokat 
figyelhetünk meg az egyre növekvő gépesítés és automatizálás terén. Továbbá új építőanyagok 
jelennek meg, mint a legkülönbözőbb műanyagok, új építési módszereket alkalmaznak (előre 
gyártott elemekből készült ipari objektumok és lakóépületek). A mezőgazdaságban alkalmazott új 
megoldások és anyagok is újabb és újabb kihívásokat jelentenek. A felsorolást a végtelenségig 
lehetne folytatni. Azonban én csak az ipar, mezőgazdaság és a kereskedelem azon kockázataikkal 
fennálló nemzetközi szintű kapcsolatát szeretném vázolni, amelyek a külföldre is hatással vannak a 
termékfelelősség terén. A felelősségbiztosítás komoly gazdasági jelentősége, melyet itt csak 
nagyvonalakban vázoltam, mindenekelőtt a modern kereskedelemmel való partnerkapcsolatból 
származik.  
 
b) Három szempontot választottam, amelyek kiemelten fontosak és jellemzőek e partnerkapcsolatra 
 

A három szempont mindegyike végül is valamilyen formában a �védelmezni valakinek a 
létét� fogalomkörbe tartozik. 
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- Az első szempont, azaz a kárt okozó fél helyzetének védelme a felelősségbiztosítás 
hagyományos feladata. Fedezetet nyújtani a személynek azon kockázatokkal szemben, amelyért 
felelősséggel tartozik. Ez mind egyénekre, mind pedig intézményekre például termékeket 
előállító gyárakra vonatkozik. Egy ilyen gyár elleni felelősségi kár ma könnyen veszélyeztetheti 
az adott üzem létét. Gondoljunk csak a gyógyszeripar nagy káraira, vagy az ipari 
tevékenységből származó káresemények magas számára, ahol a kárigények elérik, vagy 
meghaladhatják az alap-, vagy a forgótőke nagyságát. Néhány nem is olyan rég történt nagy 
káreseményre szeretnék csak emlékeztetni, ami még élesen élhet emlékezetünkben Ilyen a 
Concorde repülőgép szerencsétlensége, a BSE �járvány�, autógyárak visszahívásai. Mindezen 
esetek világosan mutatják, hogy a felelősségbiztosítás képes megvédeni a nagy termelő és 
szolgáltató cégek létét azáltal, hogy átvállalja a kárrendezést, mint a kereskedelem tényleges 
partnere. A védelmi funkció a felelős személy érdekében természetesen nemcsak a 
kárrendezéshez szükséges alapokat foglalja magában, hanem magát a kárrendezést is. Az 
előzőekben említett nagy károk rendezése gyakran hosszadalmas és bonyolult vizsgálatokat, 
jogászi véleményt, a károsult személlyel, szakértőkkel, hatóságokkal folytatott átfogó 
megbeszéléseket igényel. Néha e káresetek külföldi partnereket is érintenek, amely azt jelenti, 
hogy a külföldi jogrendszerek a nemzetközi eljárások is bizonyos szerepet játszanak az 
elbírálásban. A legtöbb vállalat számára éppen ezért komoly terhet jelentene ezen nehézségek 
saját erőből történő leküzdése, nemcsak munkaerő-problémák miatt, hanem a rendezésre szánt 
tartalékok lekötése miatt is. A felelősségbiztosítók szakértőik, gyakorlatuk és nemzetközi 
kapcsolataik révén jól felkészültek ebben a vonatkozásban, hogy teljes mértékben támogassák a 
kereskedelmet. 

 
- A második szempont, azaz a károsult fél helyzetének védelme az áldozat, például a károsult 

fogyasztó érdekvédelmének tesz eleget. A felelősségi károk nem mindig csak az egyén saját 
létét veszélyeztetik, a családfenntartó keresőképtelenné válása az egész családot érinti. A 
gazdasági életben a károsult felek általában a vállalatok. Ez különösen a termékfelelősségben 
nyilvánvaló, ahol egy vállalkozó a legkomolyabb kárt elszenvedheti, tegyük fel, a szállítótól 
érkező hibás anyag miatt. Amennyiben a vállalkozó nem tudja kárigényét érvényesíteni a 
szállítóval szemben, mivel az utóbbi nem rendelkezik elegendő tőkével, a vállalkozó 
tönkremehet, lévén ő a károsult fél. Ez jól szemlélteti azt, hogy a károsult fél helyzetének 
védelme a felelősségbiztosítás által nyújtott elsőrendű fontosságú előny. Ha a 
felelősségbiztosítás �társadalmi� funkcióját vizsgáljuk, azaz a károsult féllel szembeni funkciót, 
meg kell említenem, hogy néhány országban azon tendencia van kialakulóban, hogy 
elkülönítsék a felelősséget a vétkesség elvétől. A kártérítési kötelezettséget pedig egy szilárdabb 
gazdasági helyzetben levő félre hárítsák át (függetlenül attól, hogy ki a vétkes). Nyilvánvaló, 
hogy ez a tendencia komoly problémát szül az ipar számára. Elvárható, hogy a fogyasztás 
modern eszméje elterjedjen jelenlegi fogyasztói társadalmunkban. Ez a helyzet különleges 
partnerkapcsolati feladatokat ró a felelősségbiztosításra. 

 
- A harmadik szempont, azaz a köz védelme - korlátozott értelemben - a garancianyújtás egy 

fajtája, mellyel a felelősségbiztosítás közvetve rendelkezik az általános jogrendszerrel szemben 
- a felelősségi jogban foglaltak mértékéig. Fejlődése érdekében, a kereskedelem is igényli a 
felelősségi jog által nyújtott biztonságot. Eleget kell tenni ezeknek a lehetőségeknek, azaz 
elősegíteni pénzügyi vonzataik érvényre juttatását. Ahol nem áll rendelkezésre elegendő alap a 
felelősségi károk rendezésére, a kárügyek gyakorlati okokból leértékelődnek. Ez a pont az, ahol 
a felelősségbiztosítás színre lép és ügyel arra, hogy a felelősségi balesetek áldozatai ne 
kerüljenek a közjólét szintje alá. A biztosítás ily módon segít egy, a közérdekben meglevő jogi 
realitás fenntartásában és betöltésében. 

 
Mai gazdasági életünk elképzelhetetlen a felelősségbiztosítás nyújtotta védelem nélkül. Ha egy 
sereg gazdasági tevékenységet nézünk, csak csodálatunkat fejezhetjük ki, milyen tökéletesen képes 
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a felelősségbiztosítás ellátni feladatát, mint a kereskedelem partnere. Így igaznak bizonyulhat, hogy 
a felelősségbiztosítás a biztosítás �csodagyermeke�. Bár semmilyen csodát nem tesz, megérdemli 
elismerésünket. 
 
 
 
 
 
3.4. A felelősségbiztosítási szerződés előzménye és rendszere  
 

A termékfelelősség-biztosítási feltétel megalkotásakor a biztosítóknak el kellett dönteniük, 
hogy szerződéstechnikailag milyen rendszert kívánjanak alkalmazni. Elvileg három lehetőség közül 
választhattak: 
 

- Önálló, minden más felelősségbiztosítási módozattól független feltétel; 
 

- Az általános felelősségbiztosításhoz kapcsolódó különös feltételként kijelölhető a 
termékfelelősség-biztosítás helye egy komplex, több veszélynemet átfogó üzemi 
felelősségbiztosításon belül; 

 
- Alkalmazható egy egyszerű záradék, amellyel az általános felelősségbiztosítás 

kockázati körét kiterjesztik a termékfelelősségi károkra is. 
 

Véleményem szerint, az utóbbi megoldás, nem igazán szolgálhat egy modern 
termékfelelősség-biztosítási feltétel keretéül. E biztosítási módozatnak olyan sok a specifikuma, és 
oly sok kérdést kell az általános felelősség-biztosításhoz képest eltérően szabályozni, hogy az 
mindenképpen meghaladná egy egyszerű záradék kereteit. Éppen ezért a biztosítók nemigen 
alkalmazták ezt a variációt. A fennmaradó két megoldási lehetőség közül a magam részéről a 
másodikat tartom a kedvezőbbnek. A komplex üzemi felelősségbiztosítás, amely különböző 
elemekből épül fel, az úgynevezett építőkő-szisztéma szerint. Ez lehetővé teszi, hogy abból a 
különböző részek megfelelő kombinációjával bármely biztosított részére testre szabott fedezetet 
lehessen nyújtani. Ezen kívül a kombinált biztosítások esetén a díjkalkuláció szélesebb alapokra 
épülhet anélkül, hogy a különböző  veszélynemek önálló kalkulációs lehetősége megszűnne, és 
ezáltal kedvezőbb díjtételek alakulhatnának ki. Végül az a jogtechnikai érv is e mellett a megoldás 
mellett szól, hogy így az általános felelősség-biztosítási feltételben össze lehet foglalni a 
valamennyi felelősségbiztosítási módozatra vonatkozó közös rendelkezéseket, és nem kell azokat 
minden egyes módozatnál külön megismételni. A biztosítók többsége egyébiránt világszerte ezt a 
megoldást alkalmazza. Magyarországon pedig szinte kizárólag a vázolt kombinált üzemi 
felelősségbiztosításokkal találkozhatunk (kivéve a Allianz HB. Rt.).  
 

A termékfelelősség kérdése egyébként egy 1932-es - Donoghe-Stevenson - ügy kapcsán 
került előtérbe. Angliában történt, hogy két idős londoni hölgy beült fagylaltozni egy kávéházba, 
ahol helyi specialitásként a pincér gyömbérsörrel locsolta meg az édességet. Igen ám, de az üvegből 
egy döglött csiga a fagylaltra pottyant. Egyikük mindettől annyira rosszul lett, hogy a későbbiekben 
komoly ápolásra szorult. A pórul járt hölgy először a barátnőjét perelte be, mondván, ő hívta meg 
fagylaltozni. Természetesen nem járt sikerrel. Ezután a kávéház tulajdonosát, a kiskereskedelmi, 
majd a nagykereskedelmi vállalatot perelte be, míg eljutott a gyártóhoz. Végül is a hölgy kártérítést 
kapott a sörgyártól. Az ügy precedenst teremtett, s ma már az Európai Unióban, illetve a világ 
jelentős hányadában törvény szabályozza a gyártók termékfelelősségét (Seres 1992).  

 
Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) termékfelelősségi irányelvének megszületésében 

egy 1957-ben forgalomba hozott altató, a Contargen által okozott fejlődési rendellenességek is nagy 
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szerepet játszottak. Közel 6000 csecsemő született meg valamiféle testi hibával azon kismamák 
gyermekei közül, akiknél az édesanyák a terhesség alatt ezen szerből szedtek. Ez a katasztrofális 
sorozatkár indította el az európai jogegységesítő folyamatot (Bata 1996). A téma fontossága, 
időszerűsége és népszerűsége a jogirodalomban bőséges termést eredményezett, amit elősegített az 
is, hogy a problémakört érintő számos érdekes bírósági határozat keletkezett, s vált ismeretessé a 
nemzetközi porondon.  
 
a) A termelő közvetlen felelősségének megítélése és szabályozása a volt szocialista országok 
jogirodalmában:  
 

A Német Demokratikus Köztársaságban a Legfelsőbb Bíróság Elnökségének 1966. 
szeptember 21.-i határozata arra mutatott rá, hogy hibás teljesítés esetén a kötelezettnek kell 
bizonyítania vétkességének hiányát. A vevő nem követelhette az eladótól a termék hibájából eredő 
kára megtérítését, ha ez bizonyította, hogy a kárt okozó hiba keletkezésében nem vétkes, a hiba az 
előállítónál keletkezett. Ilyen esetben a vevő közvetlenül fordulhatott az előállító ellen tilos 
cselekmény miatt (Beck 1966). A lengyel polgári törvénykönyv pedig már a 80-as években 
tartalmazott olyan szabályt, amely szerint jótállás esetén a vevő a termelő vállalattal szemben 
közvetlenül érvényesíthette a jogait (Zoltán 1980). Kifejtésre kerültek olyan tudományos 
álláspontok, amelyek elvileg helytelennek tartották a termelő közvetlen felelősségét. Így például a 
szovjet jogirodalomban Matweiew (1955) és Gribanow (1969), a magyar jogirodalomban Benedek 
(1965) és Világhy (1965), valamint Gál (1970). De napvilágot láttak olyan elemzések is, amelyek a 
termelő közvetlen felelőssége mellett törtek lándzsát. A szovjet jogirodalomban Malein (1970), a 
csehszlovák jogirodalomban Hrivnak (1969), a magyar jogirodalomban Weiss (1971).  

 
Hasonló állásponton volt magyarországon Eörsi (1971) is, aki Matweiew könyvéről írt 

értékelésében azt a megjegyzést tette, hogy a termelő felelőssége szerződési kapcsolat híján is 
megállhat deliktuális alapon, ha olyan kárt okozott, amely elvileg nem csak szerződés 
következtében állhat elő. Bővebben is kifejtette Eörsi (1972) az álláspontját a Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) reformjával foglalkozó tanulmányában. Rámutatott arra, hogy az akkori 
helyzet nem kielégítő, ezért világos helyzetet kell teremteni, mert az élet és testi épség védelme 
elsőrendű politikai célkitűzés és ugyancsak elsőrendűen fontos a cél a fogyasztók védelme. A 
termelő azzal, hogy hibás terméket bocsát ki, kárt okoz a használónak, és nem tudja magát 
kimenteni; ezért a kárért felelősséggel tartozik. Ez a termékfelelősség lényege. A károsult 
szerződésen kívüli károsodás jogcímén egyetemlegesen perelheti a termelőt, továbbá a kereskedőt; 
a perbe nem vont vagy más közbenső láncszemek pedig perbehívatók. Ha a termelő ismeretlen és a 
kereskedő nem fedi fel kilétét, ezért a kereskedő felel. Hogy károsult-e a vevő vagy más személy, 
az közömbös. A volt szocialista államokban tehát eltérő álláspontok voltak. A tendencia azonban 
már akkor is kétségtelenül a termelő közvetlen felelősségének a megállapítása volt. 

 
b) A termelő közvetlen felelősségének megítélése és szabályozása a nyugati államokban:  
  

Az angol jogban szerződések láncolata esetében általában csak a közvetlen szerződő 
partnerrel szemben lehetett fellépni kártérítési igénnyel a termék hibája miatt. A vevő a 
kiskereskedőt perelheti, a kiskereskedő a nagykereskedőt, a nagykereskedő pedig a gyártót. 
Vétkességre alapított kártérítési kereset (tort claim based on fault) indítható, ha bizonyítható a 
szándékos, vagy gondatlan tervezése, előállítása a hibás terméknek, amely mások számára különös 
kockázatot jelent. A tapasztalatok szerint sok esetben rendkívüli terhet jelentett, illetve jelent a 
vétkesség bizonyítása, hacsak nem érvényesül vélelem a felperes javára. A szerződési láncolat 
végén elhelyezkedő vevő, csak a kiskereskedő ellen léphetett fel kártérítési igénnyel, aki esetleg 
nem is járt el vétkesen, mint például zárt csomagolási áru eladása (Gray 1978). Miller (1978) 
megjegyezte, hogy ez a helyzet nagymértékben nem kielégítő. Weiss (1980) azonban az áru 
előállítójának felelősségével foglalkozó tanulmányában említette a Donoghe-Stevenson ügyletet, 
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amelyben az angol bíróság 1932-ben az előállító közvetlen felelősségét állapította meg azzal az 
indokolással, hogy az előállító megszegte a gondosság kifejtése terén a használóval szemben 
fennálló kötelezettségét és ezzel közvetlenül okozott kárt a károsultnak. Egyesült Államokban 
korábban kialakult bírósági gyakorlat szerint kártérítési igény érvényesíthető az eladó ellen, akinek 
az áruja sérelmet okozott a fogyasztónak, akár megtévesztés, akár gondatlanságból okozott hiba 
folytán. Évek múltán ez a jogorvoslat szélesedett, a vevő perelheti az áru gondatlan előállítóját 
éppen úgy, mint az eladót. A gyártók úgy tekinthetők, mint akik a hibás terméket illetően a 
reklámozással általában megtévesztették a közönséget, ez pedig alapul szolgálhat a kártérítési igény 
érvényesítéséhez. A vétkesség bizonyítását vélelem könnyíti meg. A másik hagyományos 
felelősségforrás a szerződésből ered: az eladót úgy tekintik, mint aki ígérte vagy jótállott (warrant) 
azért, hogy az áruja bizonyos tulajdonságokkal rendelkezik. A kártérítési igény érvényesítésének 
lehetőségei e vonatkozásban is nőttek a gyakorlatban. A gyártónak a reklámhirdetéseiben tett 
állításait ugyanúgy tekintik, mint egy adott adásvételi szerződésben tett állítást, és mindaz, aki 
nagykereskedőtől vagy kiskereskedőtől vásárol, közvetlenül perelheti a gyártót. A vevőn kívül a 
termék használója is kártérítési igényt érvényesíthet akár az eladó, akár a gyártó ellen, ha a termék 
hibája folytán sérelmet szenvedett. A gyártó közvetlen perlésére nyílt lehetőség néhány olyan 
esetben is, amikor valakit csupán gazdasági veszteség (economic loss) ért a termék gyenge 
minősége miatt, például a Texas-ügy (Shivers 1977). Ez érvényesül olykor a terméken kívül a 
szolgáltatások és az adásvételen kívül a bérlet, ajándékozás tekintetében is. A kártérítési perekben a 
személyek széles körére terjedt ki a védelem különféle érdekből, és a védelem szólt a gondatlanság 
mellett (Schroth 1978).  
 

A svéd bírósági gyakorlatban tendencia volt a gyártó vállalat felelősségének megállapítása 
(akár szerződő partnere a termelő a vevőnek, akár nem). Megállapította a bíróság a gyártó vállalat 
felelősségét olyan esetben is, amikor egy asszonyt hat hónappal korában vásárolt fotelágy tisztítása 
közben az abból kiugró rugó a szemén megsebesítette. A bíróság megállapította a konstrukciós 
hibát, amellyel kapcsolatban a gyártó vállalat nem tett elővigyázatossági intézkedést (Nytt 1961). 
Ez az újabb gyakorlat alátámasztotta azt az uralkodó elméleti álláspontot, amely szerint a termék 
hibájából eredő károk megtérítésének a deliktuális felelősség szabályaihoz kell igazodnia. A gyártó 
vállalat közvetlen felelőssége kialakulásának egyszerű és hihető magyarázataként Dufwa a 
következőket említette: az egyre erősödő közvélemény méltányosnak véli, hogy a gyártó vállalat 
legyen a felelősség központi alanya (Dufwa 1977). A svéd jogirodalomban vita keletkezett arról, 
hogy létezett-e Svédországban olyan termékfelelősség, amely vétkesség, vagy garanciavállalás 
nélkül is megállapítható. Akkor még senki sem adott erre igenlő választ - jegyzi meg Dufwa (1977). 
A skandináv elmélet gyakran javasolta egy ilyen felelősség bevezetését, bár különböző utakon. 
Karlgren (1971) olyan esetekben látta helyesnek a vétkesség nélküli felelősséget, amikor �veszélyes 
termék� okozta a kárt. Bengtsson (1969) ugyancsak híve volt a vétkesség nélküli felelősségnek, de 
ezt a felelősséget a hibák meghatározott körére kívánta korlátozni, mégpedig a gyártási hibákra. Bár 
a svéd jogban a termékfelelősség a vétkességen alapult, ez olyan szigorú volt, hogy megközelítette a 
vétkesség nélküli felelősséget. Az angolhoz hasonló logikai kiindulású volt a német szövetségi 
köztársaság jogában általánosan elfogadott megoldás is. Általában a szerződéses viszony uralta a 
helyzetet, s a kártérítési igény ennek keretében volt érvényesíthető. Lehetőség volt adott esetben az 
adásvételi szerződésnek harmadik személy javára való értelmezésére abban az értelemben, hogy a 
vevő családtagjai és alkalmazottai is bevonhatók azok körébe, akik perelhetik az eladót. A 
kártérítési felelősséget illetően azonban a modern társadalomban már szokatlan olyan megoldás 
érvényesült, hogy a termék előállítója a dolgozójának vétkessége esetén sem felelős a kárért, ha 
bizonyítja, hogy dolgozói kiválasztása és felügyelete terén a kellő gondosságot kifejtette. Egyes 
esetekben viszont annak vizsgálata került előtérbe, hogy megállapítható-e vétkesség a gyári munka 
megszervezésében. Ez azonban nem sokat javított a helyzeten, mert a kívülálló károsult rendszerint 
nem ismeri a gyártó vállalat szervezetét, és így nem derítheti fel, hogy szervezési hiba történt-e. 
Lényegesebb fejlődés következett be a gyakorlatban 1968-ban, amikor a bíróság a bizonyítási terhet 
- a vétkességi vélelem kimondásával - a gyártóra hárította. Ez azonban a felelősség vétkességi 
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jellegén nem változtatott, minthogy a gyártó vállalat mentesült a felelősség alól annak 
bizonyításával, hogy a termék hibája keletkezésében nem vétkes. A gyártó vállalat sokszor nehéz 
helyzetben van a bizonyítás terén, ami egyes esetekben arra vezetett, hogy vétkesség nélkül is felelt, 
mert nem tudta a vétlenségét bizonyítani (Gray 1978). A francia tételes jogi helyzet majdnem 
azonos a némettel, kivéve mégis azt, hogy a francia jog elfogadja a �respondeat superior� elvét. Van 
a szokásos szerződési felelősség és a szerződésen kívüli kártérítési felelősség. Ha az eladó nem 
ismeri a termék hibáját, az egyedüli orvoslási mód a szerződés felbontása az eredeti állapot 
helyreállítása, esetleg az árleszállítás. A francia bírósági gyakorlat azonban nagymértékben 
kiterjesztette a szerződésen alapuló jogok érvényesíthetőségének körét: a vevő szerződési 
láncolatban távolabb esővel szemben maga érvényesítheti az eladót megillető jogokat. Nemcsak az 
eladó, hanem bárki, akinek ezt a terméket odaadta vagy eladta, közvetlen keresetet (action directe) 
indíthatott a gyártó ellen. Abban a kérdésben, hogy a gyártó csak akkor felelős-e kárért, ha a termék 
hibáját ismerte, a francia bírósági gyakorlat különbséget tesz a kereskedő és a nem kereskedő eladó 
között. Kiskereskedelmi vétel esetén vélelem szól a hiba ismerete mellett. A termék hibájából eredő 
kárért való felelősség körében is hasonló vélelem érvényesül. Vélelem szól amellett, hogy a 
kereskedő-gyártó tudatában volt a terméke hibájának és vétkesség terheli a hibás termék forgalomba 
hozatala terén. A francia bíróságok teljesen modern termékfelelősséget alakítottak ki a gyakorlatban 
(Malinaurd 1978). A holland jogban a kártérítési felelősség általános szabályát a Code civil-nek, a 
francia Code civil-ből eredő 1401. cikke tartalmazta, amely szerint jogellenes cselekménnyel 
másnak vétkesen kárt okozó személy köteles a kárt megtéríteni. A holland Legfelsőbb Bíróságnak 
egy 1919-ben hozott nevezetes határozata a jogellenesség fogalomkörébe a következő négy 
cselekménytípust sorolta:   
 

- A jogszabályban előírt kötelesség megszegése,  
- A más személy jogának megsértése, 
- A jó erkölcsbe ütköző magatartás, 
- A társadalmi kapcsolatokban a mások személyét és vagyonát illetően figyelembe 

veendő gondossági mérték megsértése. 
                                                           
A termékfelelősség terén Hollandiában kialakult helyzetet jól tükrözi a holland bíróságok egy-két 
iránymutató döntése. Az egyike azoknak az ügyeknek, amelyekben a termék hibája által okozott kár 
tekintetében az említett gondossági mérték szóba került, azaz eset volt, amelynek tényállása szerint 
egy felrobbanó acetilén forrasztóhenger megsebesített egy alkalmazottat. A forrasztóhengert a 
használója az alperestől bérelte, aki azt egy ismeretlen személytől vette. A Legfelsőbb Bíróság 
megállapította az alperes felelősségét, mert a forrasztóhengert bérbe adta anélkül, hogy bármiféle 
garanciája lett volna a megbízhatóságát illetően. Olyan készülék szolgáltatása, amely ha 
meghibásodik, súlyos veszélyt idéz elő, a másokkal szembeni gondoskodási kötelesség megsértését 
jelenti (Nytt 1933). Egy másik per tényállása szerint egy újszülött szülei meleg vizes palackot 
vásároltak a gyógyszertárban. A bölcsőbe tett tele palack zárószerkezetének hibája folytán a palack 
eresztett és emiatt a gyermek súlyos sérülést szenvedett. A társadalombiztosító az orvosi 
költségeket megtérítette, majd kártérítési pert indított a palack gyártója ellen. Az alperes azzal 
védekezett, hogy százezrével hoz forgalomba hibátlan palackokat, s a baleset nem volt előrelátható. 
A Legfelsőbb Bíróság megállapította az alperes felelősségét. Kiemelte, hogy a gyártónak 
figyelemmel kell lennie az egyedi termékek hibáiból eredő baleseti kockázatra, s nemcsak azokkal a  
használókkal kell számolnia, akik ki fogják fejteni a megfelelő elővigyázatosságot az esetleges 
hibákból keletkező balesetek megelőzése céljából, hanem az egész közönséget, amelynek a 
terméket szánta és amelynek egy része el fogja mulasztani az ilyen gondosságot (Nytt 1973). A 
holland bírósági gyakorlat alakulása alapján kétség támadhat a tekintetben, hogy a termék hibájából 
eredő károk megtérítése iránti perekben érvényesül-e a vétkesség elve. A tapasztalatok szerint olyan 
termékhiba esetében, amely csak anyagi hátrányt okoz, a bírósági döntések kisebb szigorúságot 
mutatnak, mint személyi sérülés esetén (Tebbens 1978).  
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Nincs lehetőség valamennyi jogrendszer termékfelelősségi rendszerének ismertetésére, 
annyi azonban megállapítható, hogy a bírósági gyakorlat még azonos tartalmú törvényi 
rendelkezések talaján is bizonyos vonatkozásokban eltérően fejlődött. Jól mutatja ezt a gyakorlat 
alakulása a napóleoni Code civilre épülő francia, belga, holland és kanadai jogban. Megállapítható a 
különböző jogrendszerekben kialakult helyzet alapján az is, hogy a veszélyes tevékenységért, avagy 
a �choses sous sa garde�-ért való felelősség nem mindenütt az alapja a modern 
termékfelelősségnek. Különbségek vannak a veszélyes dolog fogalmát illetően és főként abban a 
kérdésben, hogy a veszélyességet tervezési hiba, vagy pedig egyedi gyártási hiba alapozza-e meg 
(Gray 1978).  
 
c) Európai Unió tagállamainak szabályozása az 1985 irányelv figyelembevételével 
 

Nagy-Brianniában került bevezetésre 1988. március 03.-án elsőként a Fogyasztóvédelmi 
Törvény részeként (Consumer Protection Act 1987.). Az irányelv az előállító számára kimentési 
lehetőségként jelöli meg azt is, ha a hiba az adott időpontban a tudomány és a technika fejlettségi 
szintjén nem volt felismerhető, általánosságban. Az angol törvény azonban nem általánosságban 
fogalmaz, hanem úgy, hogy az adott időpontban a tudomány és a technika színvonala nem volt 
olyan, hogy az előállító felismerhette volna a hibát. A feldolgozatlan mezőgazdasági őstermelői 
termékekre nem érvényes a termékfelelősségi törvény. A felelősségi kártérítés nincs maximálva.  

 
Olaszországban a jogalkotók sok részletes kérdésre is választ attak az 1988. júnis 29-i 

köztársasági elnöki dekrétummal, amely beemelte a termékfelelősség jogintézményét az olasz 
jogrendszerbe. A mezőgazdasági, halászati és vadászati őstermelői termékek csomagolása is 
elsődleges feldolgozásnak minősül, ha ennek következtében a termék megfelelő ellenőrzése már 
nem lehetséges. Az ilyen termékek természetesen már jogszabály hatálya alá tartoznak. A 
termékhibáért felelős jogelődök megnevezésére az olasz jogalkotók - peres eljárásról szóló értesítés 
kézhezvételétől - 3 hónapban szabályozták, amelyet a fél kérésére a bíró 3 hónappal 
meghosszabbíthat. Ezzel szemben az irányelvben - nem korrektül szabályozott - megfelelő időben 
belül történő megfogalmazás szerepel. A fejlődési kockázatokat nem a gyártókra terhelik. A 
felelősségi kártérítés nincs maximálva. 

 
Görögországban 1988. július 30.-tól egy miniszteri rendelet léptette életbe a 

termékfelelősségre vonatkozó szabályozást. A szabályozás nem érvényes a mezőgazdasági, 
halászati és vadászati őstermelői termékekre�. A fejlődési kockázatokat nem a gyártókra terhelik. A 
felelősség maximálva van 21.141.130 euróban. 

 
Luxemburgban 1989. május 02.-án került bevezetésre a termékfelelősségi törvény. A 

mezőgazdasági, halászati és vadászati őstermelői termékeket a törvény hatálya alá vonja. A 
tudomány fejlődéséből következő kockázatokat a gyártókra terhelik. A felelősségi kártérítés nincs 
maximálva. Ezen szabályozások az unió legszigorúbb szabályozása. 
 

Dániában 1989. június 10.-én került bevezetésre a törvényi szabályozás. Felső határösszeg 
nincs kikötve a felelősségnek. A mezőgazdasági, halászati és vadászati őstermelői termékeket nem 
vonta a törvény hatálya alá. A fejlődési kockázatok nem a gyártókat terhelik.  
 

Portugáliában 1989. november 12.-én került bevezetésre a törvényerejű rendelet 
formájában. A felső határösszeg 49.879.790 euró a felelősségnek. A mezőgazdasági, halászati és 
vadászati őstermelői termékeket nem vonta a törvény hatálya alá. A fejlődési kockázatok nem a 
gyártókat terhelik. 
 

Németországban 1990. január 01-én került bevezetésre a törvényi szabályozás. Felső 
határösszeg a felelősségnek széria károkon kívül az egyedi károknál is 81.799.591 euró. A 
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mezőgazdasági, halászati és vadászati őstermelői termékeket nem vonta a törvény hatálya alá. A 
fejlődési kockázatok nem a gyártókat terhelik.   
 

Hollandiában 1990. november 01-én hatályba lépet a termékfelelősségi törvény. Felső 
határösszeg nincs megjelölve a termékfelelősségből következő felelősség vállalásnak. A 
mezőgazdasági, halászati és vadászati őstermelői termékeket nem vonta a törvény hatálya alá. A 
fejlődési kockázatok nem a gyártókat terhelik.        
 
 Franciaországban 1998. május 19.-én került megalkotásra a 98-389 számú 
termékfelelősségi törvény, mely így beemelésre került a Code Civil-be (Polgári törvénykönyvbe). A 
jogszabály termékként (4. paragrafus) elismeri a mezőgazdasági, halászati, vadászati őstermelői 
termékeket és az elektromosságot is, melyek ezáltal a törvény hatálya alá esnek. A fejlődési 
kockázatokat nem a gyártókra terhelik. A felelősségi kártérítés nincs maximálva. 
 

Spanyolországban 1994. július 06.-án került bevezetésre a termékfelelősségi törvény. A 
mezőgazdasági, halászati és vadászati őstermelői termékeket nem vonta a törvény hatálya alá. A 
fejlődési kockázatokat nem a gyártókra terhelik. A felelősségi kártérítés maximuma 63.106.271 
euró. 
 

Írországban 1991. december 16-án került bevezetésre a termékfelelősségi törvény. A 
mezőgazdasági, halászati és vadászati őstermelői termékeket nem vonta a törvény hatálya alá. A 
fejlődési kockázatokat nem a gyártókra terhelik. A felelősségi kártérítés nincs maximálva. 
 

Belgium 1991. április 01-én vezette be a termékfelelősségi törvényt. A mezőgazdasági, 
halászati és vadászati őstermelői termékeket nem vonta a törvény hatálya alá. A fejlődési 
kockázatokat nem a gyártókra terhelik. A felelősségi kártérítés nincs maximálva. 
 

Ausztria 1991. január 01-től érvényes a termékfelelősségi törvény. A mezőgazdasági, 
halászati és vadászati őstermelői termékeket nem vonta a törvény hatálya alá. A fejlődési 
kockázatokat nem a gyártókra terhelik. A felelősségi kártérítés nincs maximálva. 
 

Finnországban 1991. január 01-től érvényes a termékfelelősségi törvény. A mezőgazdasági, 
halászati és vadászati őstermelői termékeket a törvény hatálya alá vonta. A fejlődési kockázatokat a 
gyártókra terhelik. A felelősségi kártérítés nincs maximálva. 
 

Svédországban 1993. január 01-től érvényes a termékfelelősségi törvény. A mezőgazdasági, 
halászati és vadászati őstermelői termékeket a törvény hatálya alá vonta. A fejlődési kockázatokat 
nem a gyártókra terhelik. A felelősségi kártérítés nincs maximálva. 
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4. Anyag és módszertan 
 
 

Tanáraimtól és kollégáimtól minden lehetőséget, támogatást megkapva az elmúlt 10 éves 
kutatómunkám összefoglalásának tekinthető e jelen értekezés. A bonyolult biztosítási piac 
sajátosságainak megfelelően, változatos módszereket alkalmaztam dolgozatom elkészítésénél.   

 
a) Szakirodalmi feldolgozás: 
 

A dolgozatom témájához kapcsolódó kutatási területek � időben és térben � történeti 
fejlődését, illetve a legfrissebb eredményeit külföldi és hazai szakirodalmi művek 
tanulmányozásával és feldolgozásával törekedtem megismerni. 
 
b) Logikai és történeti elemzés:    
 

A külföldi tanulmányutakon sikerült olyan személyes és szakirodalmi tapasztalatokat 
szereznem, mely segítségével összehasonlíthattam és kielemezhettem a termék hibájából eredő 
kárért való felelősséget a két különböző világrend, kelet és nyugat között. Valamint azt hogy, 
törvényhozói és biztosítói gyakorlatában hogyan került alkalmazásra egészen az 1950-es évek 
végétől napjainkig. Az európai és amerikai termékfelelősség-biztosítási modellek összehasonlítása 
mellett a magyar termékfelelősség-biztosítás is elhelyezésre került a nemzetközi modellek között.   
 
c) Dokumentumelemzések, esettanulmányok: 
 

A dolgozat általános adatainak értékeléseinél és összehasonlításainál a Magyar Biztosítók 
Szövetsége (MABISZ), a Központi Statisztikai Hivatal, valamint az Allianz Hungária Biztosító Rt. 
statisztikáira, dokumentumaira támaszkodtam. Az adatok és az összegyűjtött információk tükrében 
rövid összefoglalást készítettem a magyar gazdaság � kiemelten az élelmiszergazdaság � általános 
helyzetéről a felelősség és minőségirányítások tükrében.  
 
d) Adatelemzési, matematikai és statisztikai módszerek: 
 

A vizsgált cégekről azonosítószám szerint egyenként lekérdezett, majd a kapott válaszok 
alapján ágazatonként összesített adatokat az SPSS statisztikai elemző számítógépes program 
segítségével készítettem el. Statisztikai adatokkal 1986-tól dolgoztam. Az Allianz Hungária 
Biztosító Rt. HUNOR rendszerében (országos On-line rendszer) lévő összevont adatokkal 1998-tól, 
a személyes statisztikai adatokkal pedig 1992-től számoltam a dolgozatomban. 
 
 
• Az értekezés 2.4.1. fejezetében a német iparvállalatok kockázatkezelésének néhány nálunk is 

fontos kérdését alkalmaztam kérdőívem és interjúim elkészítésénél. A vizsgálandó nemzetközi 
piacvezető cégek név és címlistáját a Hoppenstedt Bonnier Kft. kiadványai (1995-2000), a 
Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Névjegyzék CD-adatbázisa (1995-2000), Allianz 
kiadványok (1992-2001), MABISZ éves rendszeres kiadványok valamint az Allianz Hungária 
Biztosító Rt. adatbázisa felhasználásával állítottam össze. A 130 társaság listáját az Allianz 
Hungária Biztosít Rt. Nemzetközi Igazgatóság Igazgatója Würsing Péter úr, valamint az Észak-
alföldi régió Igazgatója Török Zoltán úr ellenőrizte és korrigálta. 

 
• A kérdőív összeállítását megelőzően 27 cégnél szakmai - mély - interjúkat készítettem. 

Többnyire a nagyvállalatoknál a minőségirányítási megbízottal, közepes és kisvállalatoknál a 
gazdasági vagy elsőszámú vezetővel készült el az interjú. Az interjúvázlat a következő volt: 
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- A felelősségbiztosítások formái   
- A vállalat biztosítással kapcsolatos káreseményei 
- A kockázat-menedzsment eszközei a vállalatnál 
- A minőség- és környezet- irányítás kapcsolata és hatékonysága 
- A marketing funkciók működése és a biztosítási kockázatok közti 

kapcsolatrendszer 
- A törvényi szabályozásokkal kapcsolatos várakozások 
- A beszállítókkal kapcsolatos elvárások    

 
Az interjúk alapján készítettem el azt a kérdőívet, melyet az ezt követő kvantitatív kutatásban 
alkalmaztam. Az interjúk során általános képet kaptam a fenti témakörökről, melyet a 
későbbiekben elvégzett kvantitatív felmérés eredményei csak megerősítettek. Bővebben a 6. 
fejezetben foglalkozom a szakértői interjúk kiértékelésével.  

 
• A hazai vállalkozások működési sajátosságainak felmérése és értékelése a felelősségbiztosítások 

témakörében c. 7. fejezet egy 29 kérdéses kérdőívre, illetve a kérdéskörökre kapott válaszokra 
épül. A kérdőív kérdéskörei a cégadatokra; minőség és környezetirányítási rendszerekre; 
marketing szervezetekre és feladataikra; felelősség biztosításokra, azzal kapcsolatos károkra és 
a károk következményeire; kockázat-menedzsment alkalmazására; valamint a termékfelelősségi 
törvény keretén belül a fejlődés kockázatára, a mezőgazdasági termékek károkozására, illetve a 
cégek erről alkotott véleményére vonatkozik. A kísérőlevéllel kiegészített kérdőívet postai és 
elektronikus úton jutattam el 130 vállalat vezetője, illetve az adott szakembere részére.  A 
kérdőívre 102 vállalat írásban válaszolt, 28 cég kockázat-menedzsmentjével, illetve vezetőjével 
pedig interjú készült. A vállalatok adatainak lekérdezése � az Allianz Hungária Biztosító Rt. 
statisztikai adatbázisai felhasználásával � a vállalati azonosító száma az úgynevezett hunorszám 
kilenc számjegye alapján történt.  A szükséges vállalati azonosító számok az Allianz Hungária 
Biztosító Rt. illetékes Főosztályának segítségével kerültek leválogatásra. 

 
• A pénzügyi jellegű, valamint a foglalkoztatottak számára, a tulajdonosi szerkezetre vonatkozó 

adatokat Microsoft Excel 7.0. táblázatkezelő program segítségével összesítettem.  Az adott 
ágazatokra vonatkozó, valamint a vizsgált vállalatok összesített adatai alapján részesedéseket, 
változásokat és megoszlásokat számoltam klaszteranalízis segítségével. A vállalatok válaszait, 
illetve adatait oracle adatbázis-kezelő program segítségével összesítettem, majd a végső 
kivitelezést Microsoft Excel 7.0. táblázatkezelő programban készítettem. Az SPSS statisztikai 
elemző program segítségével végeztem el az alábbi vizsgálatokat (számításokat): 

 
- Szórás    
- Elosztás 
- Faktoranalízis 
- Regresszió analízis 

 
A kérdőív alapszámításai mellett a mélyebb összefüggések elemzéséhez használtam a 
klaszteranalízis módszerét. 

 
• A dolgozat elkészítéséhez a következő számítógépes programokat alkalmaztam: 
 

- SPSS statisztikai elemző adatbázis-kezelő program  
- Microsoft Excel 7.0. táblázatkezelő program 
- Microsoft PowerPoint 7.0. prezentációszerkesztő program 
- Microsoft Visio 1.0. ábraszerkesztő program 
- Microsoft Word 7.0. szövegszerkesztő program 
- Oracle lekérdező és adatbázis-kezelő program 
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e) Módszer volt a különböző szakmai körökben (tudományos konferenciák) történő aktív  részvétel:  
 

Tudományos előadások tartása mellet, tudományos konferenciákon és vitákon való 
részvételeken sikerült mások véleményét, gondolatait megismerni és későbbiekben ezt a kérdőív 
kérdéseinek összeállításánál, illetve kiértékelő, elemző munkámban felhasználni, hasznosítani. Az 
angliai és németországi tanulmányutakon, melyeken részt vettem, igen értékes tapasztalatokkal 
gazdagodtam a különböző felelősség biztosítások vonatkozásában. Az ottani szakemberekkel 
folytatott személyes megbeszélések élővé, kézelfoghatóbbá tették számomra a szakirodalomból 
megismert tényeket valamint új kutatási irányokat tártak fel előttem.  

 
A kutatásban meghatározó volt az Allianz Hungária Biztosító Rt.-nál eltöltött eddigi 

tizenegy év, mely idő alatt részt vettem több olyan munkában, mely a biztosítási módozatok 
fejlesztésével, valamint a felelősségbiztosítás és a minőség összefüggésével foglalkozott. A 
legfrissebb információk megszerzése, valamint a szakmai tájékozottság bővítése érdekében 
folyamatosan éltem az Internet és az Intranet (az Allianz nemzetközi szerverén keresztül) által 
kínált lehetőségekkel.                
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5. Termékfelelősség és az intézményrendszer összehasonlítása 
 

 
Annak ellenére, hogy az EGK alapokmányaiban a fogyasztóvédelem nem szerepelt, a 

közösségben figyelemre méltó erőfeszítések történtek a fogyasztói érdekvédelem, különösen a hibás 
termékért való felelősség egységesítése érdekében. 
 
5.1. Jogegységesítési törekvések 
 

A gazdasági közösség számos intézkedése tartalmazott a fogyasztók érdekeit közvetlenül 
érintő rendelkezéseket. Ezek egyike a tagállamok közötti vámsorompó eltörlése, mely jelentősen 
bővítette a termékek és szolgáltatások választékát. A Római szerződés kimondta, hogy a közös 
agrárpolitikának (CAP) biztosítani kell az élelmiszerellátás biztonságát és a �tisztességes árakat� a 
fogyasztók ellátásában (Lakatos 1990). Az EGK versenyjogi szabályai tiltották a tisztességtelen 
eljárásokat, amelyek kedvezőtlen hatással lehettek a fogyasztói árakra.  1972-től az EGK 
fogyasztóvédelmi politikája felerősödött. Ezt jelezte, hogy a közösség állam- és kormányfői 1972. 
októberében Párizsban megtartott értekezletükön kiemelték, hogy a �gazdasági fejlődést elsősorban 
az életkörülmények javulásának kell tükröznie� - La Communauté européenne et les 
consommateurs Le Dossier de l�Europe 12/85 - (Zoltán 1986). Ezen politikai állásfoglalás nyomán 
az Európai Bizottság keretén belül létrehozták a környezet és fogyasztóvédelmi szolgálatot, később 
a főosztályt, majd a Fogyasztók Tanácsadói Bizottságát.  
 

1975 áprilisában a Miniszterek Tanácsa határozatot hozott a fogyasztók védelméről és 
tájékoztatásáról - EGK miniszteri tanácsának 1975. 04. 25. Határozata (Kemenes 1990). Ezen 
határozatban kiemelték a fogyasztó jogát az egészségvédelemre és a biztonságra, a gazdasági 
érdekvédelem jogát, a fogyasztói kártérítésre való jogát, valamint a tájékoztatási, felvilágosítási és a 
képviseleti jogot. Kimondta a határozat, hogy e jogok érvényesülését speciális intézkedésekkel elő 
kell segíteni. A 75-ös program meghirdetése óta számos intézkedés született a határozatban 
meghirdetett fogyasztói alapjogok konkretizálása érdekében. Fazekas (1986) szerint ezek közül 
legjelentősebb az 1981. május 19-én elfogadott új európai fogyasztóvédelmi program, mely 
kiemelte, hogy a fogyasztóvédelem két sarkköve az ár és a minőség.  
 

A legfontosabb lépés az 1985. július 25-én elfogadott - 85/374/EGK irányelv - s 1988 
júliusától bevezetésre került Európai Gazdasági Közösség irányelvei a hibás termékek miatti 
felelősségre vonatkozó jogszabályi és igazgatási rendelkezések egységesítéséről. Az 85/374/EGK 
irányelv (Európai Gazdasági Közösség irányelvei a hibás termékek miatti felelősségről) 
 
5.1.1. A szabályozás szükségessége 
 

A szabályozás szükségességességét az alábbi fogyasztóvédelmi és gazdasági - közösségi 
okokkal indokolták a jogalkotók (Bihary 1984).  
 
• Egyrészt nem méltányos, hogy különböző erősségű védelemben részesülnének a tagállamok 

állampolgárai attól függően, hogy az egyes nemzeti jogok milyen követelményeket támasztanak 
a gyártó felelősségével szemben. Európában ugyanis ekkor három különböző termékfelelősségi 
rendszer létezett. (Preambulum): 

 
- A tiszta vétkességi elv 
- A bizonyítási teher megfordításával a károsult javára erősen enyhített vétkességi elv 
- A szigorú felelősség 
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• A fogyasztók közös piaca tehát ekkor még nem valósult meg, legalábbis a termékfelelősség 
szempontjából. 

 
• Másrészt, a jogi különbözőségek meghamisítják a versenyt és különböző költségmegterhelésre 

is vezethetett volna a tagállamok gazdaságában, különösen az egymással versenyben álló 
gyártók között. Elég csak a különböző biztosítási díjakra vagy a biztonsági intézkedésekre 
gondolnunk. 

 
• Harmadrészben a különböző jogi normák befolyásolhatták volna az áruforgalmat az EGK-ban, 

ezt pedig csak közgazdasági döntéseknek szabad befolyásolniuk (Buchner 1988). 
  
5.1.2. A szabályozással szembeni észrevételek 
 

A szabályozással szemben változatos észrevételek fogalmazódtak meg, érthető módon, igen 
különbözően.   
 
• Fogyasztói érdekvédő szövetségek üdvözölték - néhányan azonban félelmeiket is 

megfogalmazták. 
 
• A gyártók, termelők képviselői a biztosító iparral együtt természetesen erősen tiltakoztak és az 

alábbi félelmeiknek adtak hangot. 
 

- Az intézkedés érezhető áremelkedéshez fog vezetni. 
- Gátolja a technikai haladást 
- Csökkenti a vállalkozók készségét a termékeik biztonságának javítására 
- Elősegíti a vállalkozók egészségtelen koncentrációjának tendenciáját   

   
• Más szervezetek - mind állami, mind civil - különböző követelményeket fogalmaztak meg 

(Hans-Viggo 1977). 
 

- Segítse elő a lehető legjobb baleseti kárkiegyenlítést 
- Legyen a lehető legnagyobb ösztönzés a balesetek elkerülésére 
- Járjon a lehető legkisebb nemzetgazdasági költségráfordítással vagy más negatív 

kihatással 
- Javítania kell a károsultak jogállását a nemzeti joghoz képest 
- Erősítenie kell a jogbiztonságot 
- Erősítenie kell az integráció összetartását  

 
5.1.3. A szabályozás értelmezése  
 

Természetesen a kitűzött célt nem lehetett még maradéktalanul elérni, ahogy azt Shmidt 
(1987) is megfogalmazta, mivel az irányelv ekkor még nem egy közvetlenül kötelező 
jogszabályként funkcionált. Figyelembe kell venni azon tényt is, hogy egyes országok - akár még 
napjainkban is az Európai Unión belül - egyedi bírói gyakorlatot, értelmezést alakítottak, illetve 
alakítanak ki (Salzer 1987). A határozat a fogyasztóvédelem hatékonyságának fokozása érdekében 
jelentős lépést tett, amikor kimondta, hogy a �termelő felelős az általa gyártott termék hibája folytán 
keletkező kárért� (1.cikk). Az objektív felelősség deklarálásával, a fogyasztói érdekvédelem 
szempontjából egy nagyon lényeges alapelv egységes alkalmazásához járult hozzá a határozat, mely 
szerint csak a termelő objektív felelőssége révén védhető meg a fogyasztó a modern gépesített 
tömegtermeléssel járó kockázatoktól. A termelői �felelősség� nem csak szubjektív feltételű 
felelősségi szankció, hanem a gyártónak a forgalomba hozott termékek jó minőségéért és 
hibátlanságáért, a jogszabályban kikötött kellékek meglétéért való közvetlen helytállási 
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kötelezettségét is jelenti a fogyasztó irányában. Ilyen értelemben kellékszavatossági főkötelezettség 
(Lábady 1973). A termékfelelősség a tudomány és technika hihetetlen mértékű fejődési korszakába 
társadalmilag kívánatos szigorú minőségvédelem hatékony eszközeként olyan termékek 
előállítására szorítja a termelőket, amelyek megfelelően szolgálnak a minőségjavítás 
követélményének és a fogyasztóvédelemnek (Lábady 1976). Az irányelv alkalmazása 
szempontjából terméken (árucikken) mindenfajta ingó vagyont kell érteni.  

 
A szabályozás kizárta a felelősség köréből a mezőgazdasági és vadászati termékeket, kivéve, 

ha azok ipari feldolgozásra kerültek. A �vegyileg hamisított és tisztátalan� élelmiszerek 
gyártásában, forgalmazásában illetve fogyasztásában rejlő veszélyhelyzetre Lábady (1974) már több 
mint 25 évvel ezelőtt felhívta a figyelmet. Napjainkra talán ezen problémakör vált a legégetőbb 
kérdéssé. Olyannyira, hogy például Jacques Chirac francia elnök az élelmiszerek biztonságára 
felügyelő nemzetközi hatóság felállítására tett javaslatot a G-8 kölni gyűlésén 1999-ben (Herman 
1999). Az élelmiszerek biztonságát az EU. középpontba állította a WTO (Kereskedelmi 
Világszervezet) tárgyalásokon, különös tekintettel a génkezelt élelmiszerekre (Udvarhelyi 1999). 
Kiemelte a határozat, hogy az objektív termelői felelősségnek ki kell terjednie azokra a dolgokra is, 
amelyeket lakóházak építésénél felhasználnak, illetőleg a lakóházakba beépítettek. Az irányelv a 
termék fogalmát kiterjesztette a villamos energiára is (2.cikk).  
 
5.1.4. A szabályozás néhány fontosabb kérdésének áttekintése 

 
Előremutató rendelkezést rögzít a határozat 12. cikke, mely szerint a termelő felelőssége 

nem korlátozható, vagy nem szüntethető meg semmilyen szerződéssel. A nukleáris balesetekből 
származó károk megtérítését a 14. cikk kiemeli a határozat hatálya alól és kimondja, e károk 
megtérítésére a tagállamok által ratifikált nemzetközi megállapodások vonatkoznak.  
 
a) A kár fogalma és biztosíthatósága: 
 

A fogyasztó védelme érdekében a direktíva széleskörűen határozta meg a �kár� fogalmát. A 
kár magában foglalja a halál, vagy testi sérülés által keletkezett kárt és anyagi kárt. Ez utóbbit 
azonban a magánhasználatra, vagy magán célú fogyasztásra szánt termékekben keletkezett károkra 
korlátozza, és egy viszonylagosan magas értékhatár (500 Ecu) felett rendeli megállapíthatónak. Az 
anyagi kár érvényesíthetőségének értékhatárhoz kötésével a jogalkotó feltehetőleg a peres ügyek 
elszaporodását kívánta megakadályozni. E rendelkezés azonban továbbra is lehetővé tette a 
törvényben előírt fájdalomdíj, vagy más nem vagyoni kártérítés (erkölcsi kár) alkalmazását (9. 
cikk). A felelősség felső határának a bekorlátozása - 70 millió ECU - többek között lehetővé tette a 
biztosítási védelem kiterjesztését (16. cikk ). Az utasítás a hibás termék által okozott károk 
megtérítését határidőhöz kötötte. Kimondta, hogy a jóvátételi eljárás határideje 3 év attól az 
időponttól kezdve, hogy a felperes észlelte vagy feltételezhetően észlelhette a kárt; vagy a termelő 
személyazonossága tudomására jutott (10. cikk). A szubjektív határidő mellett a direktíva az 
igényérvényesítés objektív határidejét 10 évre korlátozza (11. cikk).  
 
b) A termelő fogalma:  
 

Termelőnek kell tekinteni a végtermék vagy alkatrész gyártóját, illetőleg a nyersanyag 
termelőjét. E körön kívül is termelőnek tekintendő minden olyan személy, aki termelőként lép fel 
azáltal, hogy neve, márkajele, vagy más megkülönböztető jegye az árun szerepel. Termelőnek 
tekintendő még minden olyan személy, aki a közösség területére árucikket behoz, akár eladás, 
bérlet, leasing, akár kereskedelmi tevékenysége során. A termelő felelősségét növelte és a fogyasztó 
védelmét szolgálta az a kiterjesztő rendelkezés is, hogy amennyiben a termelőt nem lehet 
azonosítani, minden szállító termelőnek minősül. A szállító csak akkor mentesülhet a termelői 
felelősség alól, ha belátható időn belül a károsulttal közli a valódi termelő kilétét(3.cikk).  
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c) A gyártó fogalma:  
 

Az Irányelvek 22. cikke szerint az Irányelvek a tagállamokhoz szóltak, a 3. cikk második 
bekezdése szerint mégis � A gyártó felelősségének érintése nélkül ezen Irányelv értelmében 
gyártónak minősül, és gyártóként felel az is, aki a terméket eladás, bérbeadás, bérbevétel vagy 
másféle forgalmazás céljából üzleti tevékenységének keretei között a közösségbe beviszi�.  Eszerint 
tehát az Irányelvek hatálybalépése után az azokban megállapított felelősség alapján felelt az a 
magyar exportőr is, aki a terméket a fenti módon, üzleti tevékenységének keretei között az EGK 
államaiba bevitte (Leloczky 1986).  
 
d) Az egyetemleges kártérítés:   
 

A dokumentum kimondta, hogy ha több személy felelős a károkért a fogyasztó védelme az 
egyetemleges kártérítési kötelezettség előírását kívánja meg,  tehát a károsult mindegyiküktől 
egyformán  követelheti kárának teljes megtérítését (5.cikk). A fogyasztó érdekvédelme 
megköveteli, hogy a termelő felelősségét ne befolyásolja, ha a kár mások közreműködése révén 
keletkezett (Bárdy 1992). Ez lényeges kikötés, mert a termelő nem mentesülhet annak 
bizonyításával, hogy a közreműködő megválasztásában, utasításokkal való ellátásában gondosan 
járt el (8.cikk).  
 
e) Az igazságos kockázatviselés: 
 

Feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy a szabályozás az objektív felelősség elvét úgy határozta 
meg, hogy igazságos kockázatviselést teremtett a károsult és a termelő között. Ez azt jelenti, hogy a 
termelő felelős az ipari jellegű ingó dolgok hibája által okozott kárért, függetlenül attól, hogy 
ismerte-e, vagy ismernie kellett volna-e a termék hibáját. A jogszabály azonban � ha csak szűk 
körben is � lehetővé teszi, hogy a termelő mentesülhessen a felelősség alól, ha bizonyítani tudja az 
őt kimentő tények fennállását. Mielőtt azonban a kimentési lehetőségeket felsorolnám, tisztázni 
kell, hogy mikor tekintendő a termék hibásnak (Besson 1981). 
 
f) A termék, résztermék hiba: 
 

A gyártó azokért a hibákért nem felel, amelyeket  a termék okozott, hanem csak azokért a 
károkért amelyeket a termék egy hibája okozott (Schmidt és Ränsch 1987). Többeket is 
foglalkoztatott már azon probléma, hogy hogyan alakul a résztermék előállítójának a felelőssége 
azért a forgalomba hozott végtermékért, amely utóbb a résztermék hibája miatt rongálódott meg, 
ment tönkre illetve okozott kárt. Weiss (1991) tanulmányában részletesen foglalkozik e 
problémakörrel. Időszerűségét a kérdésnek mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a fejlett 
gazdaságok után hazánkban is a mindennapok részévé vált a modern ipari termelés egyre 
fokozottabb munkamegosztása. A végtermék előállítói és forgalomba hozói kisebb, illetve akár 
nagyobb részét is az erre specializálódott gyártótól vásárolhatják meg. Amikor a végtermék a már 
elhasználódott alkatrész pótlására a résztermék gyártója közvetlenül szállít az átvevőnek, Tiedtke 
szerint is fennáll a termékfelelősség. Nézetem szerint azonban a többi esetben kissé erőltetett lenne 
a termékfelelősség alkalmazása. A direktíva értelmében egy termék akkor hibás, ha nem felel meg 
azoknak a biztonsági követelményeiknek, amelyek jogosan elvárhatók. Ilyenek az áru kiszerelése, 
az árucikk felhasználási módja, a termék forgalomba kerülésének időpontja. Nem tekinthető a 
termék hibásnak pusztán azért, mert később egy nála tökéletesebb termék került piacra (6.cikk). A 
15. cikkely szerint azonban, ahogy azt Rohles (1988) is megállapítja, a tagországokra maradt annak 
a nagyon fontos kérdésnek az eldöntése, hogy a gyártónak akkor is felelnie kell-e, ha bizonyítja, 
hogy a szóban forgó hibát a forgalomba hozatal időpontjában a tudomány és a technika akkori 
állása szerint nem lehetett felismerni. A német, illetve a magyar törvényhozás sem vezette be a 
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szigorú felelősségelvét a fejlesztési kockázatokra. Kérdőíves felmérésem (Szakács 2000) és 
napjainkban végbe ment nagyarányú technikai változások mind a fejlesztésben, mind a termelésben 
azt bizonyították, hogy ezt az álláspontot újra kell gondolni. 
 
g) Kimentési lehetőségek:            
 

A termelő a kiterjesztően értelmezett objektív felelősség alól kimentheti magát, ha 
bizonyítja, hogy (7.cikk):   
 

- Nem hozta forgalomba a terméket,  
- A hiba a teljesítés, a forgalomba hozatal után keletkezett,  
- A terméket nem elosztási célból és nem gazdasági szakmai tevékenysége körében 

gyártotta vagy terjesztette,  
- A hiba a közhatalomtól származó imperatív szabályoknak történő megfelelés 

követelménye, 
- A forgalmazáskor a hiba felismerését a tudományos és technikai ismeretek 

szintje nem tette lehetővé,  
- Amennyiben a hiba annak a termékszerkezetnek tulajdonítható, amelybe az 

alkatrészt beépítették, esetleg a készterméket gyártó által adott utasításoknak nem 
felel meg.  

 
h) Bizonyítási teher: 
 

Figyelemre méltó a bizonyítási teher szabályozása is, ugyanis a 7. cikkben említett kimentési 
okon kívül - melyet a termelő köteles bizonyítani - a károsult köteles bizonyítani a kárt és a hibát, 
illetve a kár és a hiba közötti okozati összefüggést (4. cikk). Nem felelős a termelő a kárért, vagy 
kármegosztásnak lehet helye, ha a kár a termék hibájából; esetleg a károsult magatartása, vagy 
olyan személy magatartása folytán keletkezik, akikért a károsult felelősséggel tartozik.  
 
i) Következtetések: 
 

Megállapíthatjuk, hogy napjainkban a tudományos technikai haladás felgyorsulása minden 
országban szükségessé teszi egy fogyasztói érdekeket előtérbe helyező termékfelelősségi törvényi 
szabályozás mind szélesebb körben való alkalmazását. Az EU. fentebb ismertetett irányelve az 
objektív felelősség széles körű alkalmazásával előremutató lépés volt a fogyasztóvédelem 
hatékonyságának fokozása érdekében. Ezen túlmutatóan pedig abban rejlett jelentősége, hogy 
felhívta a figyelmet: a különböző gazdasági integrációkban az együttműködés hatékonyságának 
érdekében hosszú távon elengedhetetlen a fogyasztóvédelmi jog egységesítése.  
 
 
5.2. Fogyasztóvédelem és az objektív felelősség egymásra gyakorolt hatása   
 

A termékfelelősség terén a különféle államokban kialakult helyzet felmérése alapján közös 
vonásként állapítható meg a fogyasztóvédelem hatékonyságának fokozódása. 

 
• Előtérben a fogyasztóvédelem:  
 

Ami azt a kérdést illeti, hogy a termelői felelősség vétkességen alapuló, vagy pedig 
vétkesség nélküli felelősség-e, a különböző államokban bekövetkezett jogfejlődés kétségtelenül arra 
vet fényt, hogy a termelő objektív felelőssége került előtérbe éppen a fogyasztóvédelem 
hatékonyságának fokozása érdekében. Ez a fejlődés mindenképpen indokolt, mert valójában így 
lehet hatékonyan megvédeni a fogyasztókat a tömegtermeléssel együtt járó kockázatoktól és 
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kiszolgáltatottságtól. A viszonyok változásával a termelő objektív felelőssége áll összhangban. A 
tömegtermelés modern viszonyai között ez a tendencia széles körben érvényesül. De megállapítható 
az is, hogy ugyanolyan, vagy hasonló eredményre - a társadalmi-gazdasági viszonyok és a 
jogfejlődésük sajátosságaiból eredően - különböző elvi megfontolások alapján jutnak el az egyes 
jogrendszerek. Általános tendencia a termék hibája folytán testi sérülést, vagy egészségromlást 
szenvedő károsult előnyösebb jogi pozícióba juttatása. Általában elismerik az ilyen személy 
közvetlen kereseti jogát a hibás termék gyártójával szemben. Különböznek azonban az egyes 
jogrendszerek abban a kérdésben, hogy a károsult milyen jellegű jogot érvényesíthet a gyártó ellen.  
 
• Objektív felelősség - biztosíthatóság: 
 

Egyes országokban a károsultakat - szerződés nélkül is - szerződésszerű jog illeti. Más 
országok jogrendszerei viszont a deliktuális felelősségelv alapján állnak. Ez utóbbiak között vannak 
olyanok, amelyekben a felelősség a vétkességen alapul, bár a bizonyítási nehézségek kiküszöbölése 
érdekében vélelem szól a gyártó vétkessége mellett, tehát a gyártónak kell kimentenie magát a 
felelősség alól. Egyes államokban a gyártó felelősségének megállapításához elegendő a termék 
hibájának és az abból eredő kárnak a bizonyítása. Ezt nevezik objektív, vagy szigorú felelősségnek 
(objective liability, vagy strict liability; responsabilité objective vagy responsabilité au sens strict). 
Általánosságban megállapítható az is, hogy nem marad figyelmen kívül a károsult magatartása sem, 
különösen az, hogy a károsult ismerte-e, vagy felismerhette-e a termék hibáját. A modern termelési 
viszonyok jellegéből következően a �modern� szabályozás az volna, ha a termelő nem 
mentesülhetne a felelősség alól annak bizonyításával, hogy kellő gondosságot fejtett ki a termék 
gyártásánál és a termelési folyamat ellenőrzésénél. De nem mentesülhet a felelősség alól az arra 
való hivatkozással sem, hogy nem ismerte a hibát és nem is kellett ismernie. A fogyasztónak ahhoz, 
hogy kártérítéshez jusson, csak a termék hibáját, valamint a hiba és a termelési folyamat közötti 
okozati összefüggést kellene bizonyítania. Kimentési lehetőség biztosítása tehát nem indokolt. A 
termelési folyamat esetleges hibáinak kockázatát a termékek előállításából hasznot húzó termelőnek 
kellene viselnie. A termelő még ilyen súlyos felelősség mellett sem védtelen: a tipikus kockázat 
felmérhető, a termelő tehát biztosítási szerződéssel háríthatja át a termék hibája folytán károsult 
fogyasztók kártalanításával járó terhei. Eörsi (1975) mutatja ki, hogy termékfelelősség kiépítésében 
előbb az �intézményi általánosítások� jelentkeztek, amely azután a látens konvergencia eszközeként 
fejlődött tovább. A fejlődés útja pedig többnyire egy �objektív felelősség� megalapozása volt � egy 
�homogén� szankciórendszerrel (Lábady 1976). Az eredetileg különálló kártérítési és szavatossági 
szankcióknak ez az összehangolása � párosulva az �objektív felelősség� egységesítésével � a 
magyar bírói gyakorlatban és jogirodalomban is feltűnik. Zsembery (1975) például arról számol be, 
hogy az akkori Fővárosi Bírósági fellebbezési tanácsainak egységes gyakorlata szerint jótállás 
esetében, a kártérítésnek is egyedüli feltétele a jótállás keretébe tartozó hiba. Weiss (1987) 
véleménye szerint talán az egyik legfontosabb lépés volt az a két bírói ítélet � L. BH 1986/12. 501. 
sz. és  L. BH 1986/12. 512. sz. - amelyek kapunyitók lehettek a termelői felelősség általánosabb 
érvényű hazai elismerése irányában. Csurgó (1987) ezen térhódítást kicsit korábbra helyezi. 1983 a 
robbanós Videoton Color-Star TV készülékek tűzeseteivel foglalkozó bírói ítéletektől - LB.Gf. I. 
31.o. 33/1983 - származtatja. Véleményem szerint ez �térhódítás� is igazából csak az 1980-as évek 
végére kezdett a tényleges bírói gyakorlatba átmenni, amit kérdőívem kiértékelésekor tapasztaltak is 
megerősítettek. Igazából ez alapján történt elmarasztaló bírói ítéletek is számottevően ettől 
származtathatók (Szakács 2001). A 80-as évek végén korszakváltás volt megfigyelhető a bírói 
gyakorlatban. Weiss (1987) �sorsszerű kapunyitásnak� nevezte, míg Csurgó (1987) már 
�térhódításról� beszélt. Leloczky (1988) aggodalommal figyelte a magyar kereskedelem nyugati 
exporttal kapcsolatos �hazárdjátékát�, s védekezésül a lehető legjobb megoldást ajánlotta már 
ekkor, a  b i z t o s í t á s t. Míg Bárd (1987) �csak� a termékfelelősség, addig Novotni (1986) a 
teljes felelősség-biztosítási rendszer átgondolását javasolta.    
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5.3. A fogyasztóvédelem és piacfelügyelet intézményrendszere Magyarországon 
  

Az államnak a piacfelügyelet keretében kiemelkedő feladata van a fogyasztók védelmében 
és az intézményrendszerén keresztül elsősorban a termék- és szolgáltatásbiztonság ellenőrzésének 
területén.  
 
a) Történelmi és szervezeti áttekintés: 
 

- Már Mózes II. könyvének 3. szakaszában kimondják: �Zsákodban ne legyen 
kétféle súly. Egy nehezebb és egy könnyebb. Házadban ne tarts kétféle 
űrmértéket, egy nagyobbat és egy kisebbet. Hibátlan és pontos legyen a súlyod, 
hibátlan és pontos legyen űrmértéked, hogy sokáig élj a földön. Mert utálat 
tárgya az Úr, a te Istened szemében, aki ilyet tesz, aki csal.� (Gerei 1999) 

 
- Ehhez hasonlóan már 1405-be Zsigmond király is szigorú �fogyasztóvédelmi� 

tartalmú törvényt alkotott a mérőeszközök - Buda város mértéke az irányadó - 
egységesítésével.    

 
- Széchenyi István (1830) írta le a fogyasztókat érintő, messze mutató, erkölcsi 

alapon nyugvó gondolatát:  �Bizonyosan az a legeszesebb kereskedő, ki 
legbecsületesebb is�. (Gerei 1999) 

 
Sajnos azonban mindannyian tudjuk e nemes gondolatok sajnos nem mindig érvényesülnek ezért 
szükség van a jogszabályi háttérre is. A fogyasztóvédelem évszázadokra visszanyúló jogi 
szabályozás. A fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. CLV.) és a termékfelelősségi törvény 
elfogadásával, valamint a kapcsolódó jogszabályok harmonizációjával az Európai Unió 
rendszeréhez fokozatosan illeszkedünk. A jogi háttér fejlődésével egyidejűleg változott a hazai 
állami intézményrendszer is, amely az adott időszak társadalmi-gazdasági berendezkedését 
tükrözte, és feladata volt a piac szereplőinek a jogkövető magatartás ellenőrzése, kikényszerítése. A 
9.ábrán látható ezen fejlődés. A magyar fogyasztóvédelem jelenleg négy pilléren nyugszik melyet a 
10. ábra szemléltet. 
 
b) Piacellenőrzés és piacfelügyelet: 
 

A fogyasztói cikkek forgalomba hozatalának korábbi szabályozását mára sikerült az Európai 
Unióban elfogadott gyakorlatnak megfelelően szabályozni. (11. ábra)  
 
c) TRAPEX információs rendszer: 
 

Ahogy azt Gerei (1999) is megjegyezte, ahhoz, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 
hatékonysága növekedjen nem elég laboratóriumokat és az eljárásokat korszerűsíteni, hanem ki kell 
alakítani egy országos intézményi, illetve irányítási rendszert (KPIR). Az EU-ban RAPEX néven 
már működik egy ilyen rendszer. Ez valamennyi EU tagállam részvételével működő gyors 
információs rendszer, amely bármely tagállam piacán fellelt veszélyes termékről ad tájékoztatást a 
többi résztvevőnek, és ezzel lehetővé válik a gyors és eredményes beavatkozás a piacon. A 
biztosítóknak is jó tájékoztatásul szolgálhat a különböző termékfelelősség biztosítások 
bevállalásánál. A biztosítóknál komoly lépések történtek, illetve történnek jelenleg is ilyen jellegű 
információk felhasználására. 1999 májusától kilenc közép-kelet európai ország részvételével, és a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnél működtetett Koordinációs Titkársággal üzemel a TRAPEX 
információs rendszer; amely rendszerében és tartalmában azonos a RAPEX-szel. Javaslatom, hogy 
ezen rendszer adatai váljanak mindenki számára hozzáférhetővé (akár az Interneten keresztül is).       
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9. ábra: A fogyasztóvédelem állami intézményrendszerének fejlődése (Forrás: Gerei 1999) 
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10. ábra: A fogyasztóvédelem négy alappillére (Forrás: Gerei 1999) 
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Nincs vizsgálat 
 

Követelmény: 
Megfelelés az alapvető 
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 Követelmény: 
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Megfelelés igazolása:  
Hatósági forgalomba hozatali 

engedéllyel. 

Új megközelítésű direktívák bevezetése

Áruforgalmazás szabályozása

 
11. ábra: A fogyasztói cikkek forgalomba hozatalának szabályozása (Forrás: Gerei 1999) 

 
 
5.4. A termelői felelősség alapjai 
 

A gazdaságban végbemenő folyamatok, a privatizáció hatása a környezetünkben, 
nemzetközi piacokon bekövetkezett változások, valamint az EU-ban 1992-től előtérbe került, 
termékfelelősségi irányelvek, illetve az erre vonatkozó jogi szabályozás meggyorsította a hazai 
felelősségi kockázatok felszínre kerülését. A kisipari termelés, illetve gazdálkodás nagyiparivá 
válása, a modern technika és technológia megjelenése, a teljes előállítási folyamatot összetettebbé 
tette. Az így gyártott termékek egyre bonyolultabbakká és fejlettebbé váltak, olyannyira, hogy azok 
ellenőrzése, az esetleges hibák feltárására, kiküszöbölésére csak a gyártó, illetve termelő műszaki 
apparátusa képes (minőségirányítás ISO9000, környezetvédelem ISO14000). Az, hogy a termékek 
nem ritkán olyan originális csomagolásban kerülnek forgalomba, hogy csak felbontatlanul adhatók 
tovább, a termék hibájáért, károkozásáért való felelősséget a termelő felé irányítják (Szakács 1999). 
A fogyasztói igények vizsgálatakor is megfigyelhető, hogy az áru illetve szolgáltatás 
kiválasztásánál az ár után szorosan következik a minőség és a környezetbarát gyártástechnológia, 
csomagolás megléte is. A Szonda Ipsos vizsgálata alapján számszerűsítésre is kerültek ezek az 
arányok látható a 6. táblázatnál. (Göbölyös 1997) 
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6. táblázat: Vásárlási motivációk szerepe (Forrás: Göbölyös 1997) 
 

Motivációs piramis Nagyon  (%) Egyáltalán nem  (%) 
Ár 80 1 

Minőség 68 1 
Környezetbarát 34 7 

Tetszetős csomagolás 13 13 
    
 
• A tömegtermelés sajátosságai és következményei 
 

A termelői felelősség mind hazai, mind pedig nemzetközi tekintetben igen nagy gyakorlati 
jelentőségű probléma. Ez azzal függ össze, hogy a termelés struktúrája a tudományos-technikai 
fejlődés nyomán megváltozott, széles körben kibontakozott a tömegtermelés: a kisipari módszerrel 
előállított termékek helyébe a nagyüzemi módszerrel előállított termékek tömege lépett. Ennek 
következményei: 
 

- a termékek hibái rendszerint a gyári előállítás során keletkeznek; 
- a termékek gyakran termelői �originális� csomagolásban kerülnek forgalomba; 
- a minőség megvizsgálása elsősorban a kellő szaktudással és apparátussal  
- rendelkező termelő feladata;  
- a fogyasztó a termék minőségének ellenőrzésére rendszerint nem képes;   
- de nem képes erre a kereskedelem sem;  
- a termékeket (rendszerint élénk reklámozás kíséretében) a gyártó feltüntetésével 

bocsátják piacra, s a vásárló általában a gyártó szerint ismeri és keresi az árut;  
- a termékeket a gyártó látja el használati utasítással;  
- a termelő és a fogyasztó közé ékelődő kereskedelem szerepe valójában a termelt 

áru raktározására és elosztására szűkül, a termelő csupán erre a célra veszi azt 
igénybe. 

 
Mindez a maga összességében arra vezetett, hogy a kapcsolat a termelő és a fogyasztó között - 
szerződés nélkül is - szorosabbá vált. A termelő és a fogyasztó közötti kapcsolat szorosabbá 
válásának - különös figyelemmel a kereskedelem szerepének a változására - a felelősség terén is 
éreztetnie kell a hatást. A modern társadalmi-gazdasági viszonyok között a termelőt az egész 
társadalommal, minden lehetséges vásárlóval szemben terheli az a kötelezettség, hogy hibátlan 
károsítási veszélyt magukban nem rejtő, megbízható termékeket hozzon forgalomba, s a 
fogyasztókhoz való eljuttatás céljából ilyen terméket adjon át a közvetítő kereskedelemnek. A 
termék hibája rendszerint az előállítás során keletkezik, s a termelő felelőssége az előállított termék 
hibájához tapad. A hibának ez a hatása pedig a termék állandó kísérője. Bárki legyen is a károsult: 
ott keletkezik kártérítési igény a termelővel szemben, ahol az adott termék hibája konkrétan kárt 
okozott. Mindez a termelő közvetlen felelősségét támasztja alá. A termelő a közvetlen felelősség 
alól nem mentesülhet akkor sem, ha közvetítők igénybevételével juttatta el a terméket a 
fogyasztóhoz. Természetesen ez nem akadálya annak, hogy a fogyasztó a kártérítési igényét a 
szerződő partnerével szemben érvényesítse, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 
szabályai szerint. E felelősség alól nem mentesíti a termelő megnevezése.  
 
• A konzumerizmus 
 

Ezt a tendenciát erősítette az utóbbi tíz évben a fogyasztói érdekvédelem - konzumerizmus -  
erősödése. A fogyasztók érdekvédelméről és a vállalatokról különböző nézetek alakultak ki. Egyes 
vélemények szerint a vállalatok egyébként is fogyasztó-orientáltak, nem kell még külön figyelmet 
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szentelni érdekeik védelmére. Mások azt állítják, hogy amelyik vállalat nem tesz maximálisan 
eleget a fogyasztók érdekvédelmének, annak meg kell buknia. Az igazság természetesen a két 
szélsőséges nézet között van. A konzumerizmus Amerikából indult el, onnan terjedt át Európába. 
Elvei szerint a fogyasztónak jogai vannak a nyilvánvaló becsapással szemben, joga van a megfelelő 
tájékoztatásra minden egyes termékkel kapcsolatban. A kormányok ezt támogatják. Például a 
fogyasztók panaszaikat szabadon közzétehetik a tömegkommunikációs eszközök útján. A 
konzumerizmus előtérbe kerülésével tehát a termelőkre mind nagyobb terhet ró a gyártmányaikért 
való felelősség, azaz annak kockázata, hogy egy hibás termékük kárt okoz harmadik személyeknek.  
 
5.5. A termékhibák csoportosítása 
 

A termék által okozott kár oka minden esetben a termékben rejlő hiba. Mikor nevezhető egy 
termék hibásnak? A Second Restatement (eredeti állapot helyreállítás)szerint �egy termék akkor 
hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, melyet a fogyasztónak joga van elvárni, vagy ha az 
túlságosan veszélyes a felhasználóra, vagy annak vagyonára, különösen a termék megjelenését, 
ésszerűen várható használatát és forgalomba hozatalának időpontját tekintve� (irányelv 6. cikkely). 
Nem nehéz felismerni, hogy ez a meghatározás nem egyezik a minőségügy területén szokásossal 
(az előirányzott felhasználási követelmények nem teljesülése). A termékfelelősséghez kapcsolódó 
értelmezés ugyanis megengedi a termék hibásnak minősítését olyan esetben is, amikor az 
előirányzott felhasználási követelményeket teljesíti. Így például a textilruházati termékeken jelenleg 
alkalmazott kezelési útmutatók legtöbbje egyirányú tájékoztatást tartalmaz (nem vasalható, 
mosógépben nem mosható). Arról azonban ezek az útmutatók nem adnak felvilágosítást, hogy mi a 
következménye annak, ha a tájékoztatásban foglaltakat nem tartják be. Ezért nem elképzelhetetlen, 
hogy egy Európai Uniós országokban működő bíróságok - az Egyesült Államok bírósági 
gyakorlatai alapján - a jövőben a károsult javára döntene ruházati termék mosógép által tönkretétele 
esetén akkor is, ha a kezelési útmutató a mosógépben való mosást tiltotta. A károsult ugyanis 
hivatkozhat arra, hogy ő a mosógépben való mosás tilalmát az élettartammal kapcsolta össze (a 
mosógépben való mosás csökkenti a termék élettartalmát), s nem gondolt arra, hogy a termék 
tönkremegy (ez az egyirányú tájékoztatás kockázata). Nem túlzás, hogy bármelyik iparágból tucat 
számra hozható hasonló példák. Ezért talán nem merész az a feltételezés, hogy a termékfelelősség 
jogintézményének bevezetésével összefüggően idővel az EU-tagországokban a fogyasztói 
tájékoztatás egész rendszerét megreformálják. A termékfelelősség nem csak a fogyasztói 
tájékoztatással áll összefüggésben. Adott esetben vizsgálható a kár, a termékhiba és a minőségügyi 
rendszer kapcsolata is. Az esetleges felelősség szempontjából jelentős lehet, hogy a termék 
tervezése milyen információkon alapul. Az tény, hogy a termék biztonságának hiányát 
hangsúlyozzák egyik kritériumként, a termék hibás voltának bemutatásában, jogi szempontból nem 
kevés problémát jelent. Milyen biztonságosnak kell lennie egy terméknek, hogy az ne legyen hibás? 
Például: egy autókarambol esetében egy olcsó, könnyű karosszériájú autó kevésbé biztonságos az 
utasok számára, mint egy drága és nehéz karosszériájú autó. Ugyanakkor egy drága és nagytestű 
autósokkal nagyobb veszélyt jelent környezetének egy ütközés esetében, mint az olcsóbb változat. 
Ezért a termékhiba fogalmának általános definíciója mellett célszerű a bírói gyakorlatokat is 
figyelembe venni.  
 
a) A termékhibákat eredetük szerint a következő csoportokra oszthatjuk: 
 
• Gyártási hibák 
 

Gyártási hibákról beszélünk, ha a termék már elhagyta az ellenőrzési folyamatot, s más 
tulajdonságokkal rendelkezik, mint az előírás szerinti termék. Ezek a hibák a gyártási folyamatban 
keletkeznek. Például: egy munkás pillanatnyi figyelmetlensége, egy gép villanásnyi kihagyása, 
hirtelen áramkimaradás. Egy megtörtént esetben, le nem gyengített vírus került egy oltószérumba, s 
az ezzel kezelt állatállomány elhullott.  
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• Tervezési hibák 
 

A termék előállításának kezdeti szakaszaiban elkövetett hibák, vagyis tervezési, 
konstrukciós elégtelenségek tartoznak ide. Például: egy számolási hiba a műszaki számításokban 
rossz kiindulási pont egy kísérletnél. Ilyen tévedések következménye lehet, hogy a nyomdafesték 
nem szárad meg elég gyorsan, s az azzal festett plakátok összeragadnak, vagy összefolynak a 
színek. A műanyag egy bizonyos hőmérsékleten merevvé válik, a belőle készült csövek 
megrepednek, eltörnek. Ha egy terméket sorozatban gyártanak, az esetleges hiba egyértelműbben 
jelentkezik. Ilyen eset, ha az előbb említett műanyagból gépkocsik fékcsöveit gyártják. Az volna 
kívánatos, hogy egy terméket úgy tervezzenek meg, hogy az ne okozzon később kárt. Ugyanakkor, 
ha elvárjuk, hogy egy termék a lehető legbiztonságosabb legyen, sokkal drágább lenne például egy 
páncélozott személyautó, és csak nagyon kevés ember engedhetné meg magának, hogy 
megvásárolja. Vannak azonban olyan követelmények, melyeket a termék tervezése során 
figyelembe kell venni. Ha ez hiányzik, a gyártó felelőssége egyértelmű.  
 
• Hibás, vagy hiányos utasítások, leírások 
 

A termék által okozott kár oka nem magában a termékben található ebben az esetben. A 
hiányos, vagy rossz használati utasítás, amely nem figyelmezteti a különleges, illetve a szokásostól 
eltérő tulajdonságokra (esetleg félreérthető, homályos utasításokat tartalmaz), kárt okozhat azáltal, 
hogy a használat nem rendeltetésszerű. Például: egy könyvkötő ragasztót vásárol abban a 
hiszemben, hogy azt könyvkötésre használhatja. Az eladó nagyon jól tudja, hogy a ragasztó arra a 
célra nem megfelelő, mert tönkreteszi a könyvet, de nem figyelmezteti a vásárlót, akinek emiatt 
kára lesz. Kampis (1994) szóvá tette, nem érti, hogy a magyar termékfelelősségi törvény 2. §-ának 
első bekezdésében a termékkel kapcsolatos tájékoztatásnak milyen szerepe lehet a hibában. Erre 
csak egy példát említenék. Amerikában egy idős hölgy a kutyáját fürdetés után a mikrohullámú 
sütőbe tette száradni. A művelet eredményeképpen az állat elpusztult. A hölgy eredményesen lépett 
fel a sütő gyártója ellen, akit a bíróság azon alapon kötelezett kártérítésre, hogy a használati 
utasításban nem tüntette fel, hogy a sütő nem alkalmas kutyák szárítására (Bata 1996). 
 
• Fejlesztés 
 

Ebben az esetben olyan hibáról van szó, amikor a termék által nyújtott technikai fejlettségi 
szint nem bizonyul elegendőnek. Ha a tudomány és technika akkori - amikor a terméket gyártották - 
állása szerint a hiba még nem volt felismerhető, a gyártót nem lehetett felelősségre vonni (kivétel 
például Luxemburg). 
 
• Gyógyszerek 
 

A gyógyszereket azért lehet külön kategóriaként kezelni, mert azoknak mindig van 
veszélyes tulajdonságuk is. Minden gyógyszer veszélyes. Még az a gyógyszer, amelyet helyes 
adagokban, orvosi előírás szerint használnak is méreg lehet az emberi test számára. A gyógyszer 
használata azon alapszik, hogy annak gyógyhatása meghaladja az ártalmas mellékhatásokat. Tehát a 
gyógyszerek esetében az a legfontosabb kérdés, hogy hol van az a határ, amikor egy mellékhatás 
még elfogadható, illetve ahol már olyan jelentőségűvé válik, hogy a gyógyszer �hibás�-nak 
mondható. 
 
b) A termékhibákat a károsult személye szerint is csoportosíthatjuk 
 
• Primer hibák azok a hibák, amelyeknek a károsultja maga a fogyasztó. 
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• Szekunder hibák azok a hibák, amelyeknek ipari, vagy kereskedelmi károsultja van. Például: 
beépítenek valamilyen hibás alkatrészt egy termékbe, ami által az is hibás lesz. 

 
c) Termékkárok fajtái 
 
• Materiális károk, amelyekkel a hibás termék közvetlenül kapcsolatba kerül. Például: halál, 

személyi sérülés, dologrongálás. 
 
• Következményi károk a termékkárok kizárólagos következményeként előálló hibák. 
 
5.6. A termékfelelősség fogalma 
 

A termékért való felelősséget illetően akár a szerződéses felelősség, akár a szerződésen 
kívüli károkozás oldaláról közelítjük meg azt, a joggyakorlat a világon mindenütt előbb, vagy 
utóbb, eljutott a vétkességen alapuló felelősségtől az objektív felelősségig. A fogyasztóvédelem 
középpontba állításával pedig kialakította a termékfelelősség jogi ismérveit. A gazdasági életben 
zajló mozgások új jogintézmények kialakulását segítik elő. Ezek közül a kártérítés kialakult 
rendszerére a termékfelelősség is nagy hatást gyakorolt. A bírói gyakorlat által kifejlesztett, de 
napjainkban már számos országban törvényileg szabályozott termékfelelősség puszta létével 
megkérdőjelezte a hagyományos felelősségi kategóriák fenntartását. A jogtudósok mindent 
elkövettek, hogy besorolják a meglévő rendszerekbe, de a termékfelelősség speciális vonásai 
kétségessé tették ezt az erőfeszítést. Voltak, aki szerződésszegésnek tekintették a 
termékfelelősséget. Mondván, hogy a gyártó és a forgalmazó közötti szerződés hibás teljesítése 
folytán szenved kárt a szerződésen kívüli harmadik személy. A napjainkban kialakuló többségi 
vélemény szerint a termékfelelősség a szerződésen kívüli felelősség körében helyezhető el, mivel a 
károsult és a tényleges károkozó között nincs szerződéses kapcsolat. A gyakorlat Weiss (1987) 
nézetét tartja elfogadhatónak, mely szerint �a termékfelelősség a szerződésszegés és a szerződésen 
kívüli felelősség határán álló intézmény�. A termékfelelősség megjelenése felgyorsította a 
szerződések relatív szerkesztésének bomlását, mivel �a szerződés csak két személy között hoz létre 
jogokat és kötelezettségeket, harmadik személynek pedig sem előnye, sem hátránya a szerződésből 
nem keletkezhet�(Miskolczi 1988). A szerződések kívülállókra gyakorolt károsító hatását a 
biztosítónak is el kell ismernie. Üzletpolitikájának kialakítása során nem zárkózhat el a kívülállók 
kárainak megtérítésére irányuló felelősségbiztosítások elől. Ebből következik, hogy a biztosítónak 
nem szabad ragaszkodnia ahhoz, hogy kizárja a biztosításból a szerződésszegéssel okozott károkat. 
Ez a határvonal ugyanis nem egyértelmű.  
 
a) A termékfelelősséget, mint fogalmat több értelemben is használják:  
 

Tágabb értelemben a termékfelelősség fogalomkörébe értik a termékhibával kapcsolatos 
felelősséget, amely egy fizikai értelemben vett termékhiba következtében különféle jogcímeken 
előállhat. Így a termékfelelősség körébe értik a szavatossági és garanciális igényeket, valamint a 
termékhiba következtében előálló, de a felelősség valamilyen enyhébb, vagy súlyos 
megnyilvánulási formájára alapított kártérítési igényt is.  

 
A szűkebb értelemben vett termékfelelősség, azaz objektív jellegű vétkességtől független 

felelősség, amelyet az amerikai jog vezetett be a szigorú felelősség (strict liability) intézményeként. 
Az ilyen jogcímen fennálló felelősség teljesen független attól, hogy a bekövetkezett termékhiba 
bármiféle olyan ok következtében állt-e elő, amellyel kapcsolatban a termék előállítóját, a jogi 
értelemben vett felróhatóságnak akár legcsekélyebb mértéke is terhelné. A termékfelelősség 
tartalma rendkívül problematikus kérdés. A vétkességen alapuló felelősségnél a felróhatóság 
megállapítására a jogtudomány hosszú időkre visszanyúló tradicionális eszközökkel rendelkezik. A 
garanciális felelősségnél a hiba, mint tényállási elem ugyancsak meghatározza a felelősséget. A 
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szűkebb értelemben vett termékfelelősséggel egy olyan új feladat jelenik meg, amely nem oldható 
meg egyetlen szakmai terület határain belül, hanem igényli különféle szakmák jól szervezett és 
folyamatos együttműködését. A termékfelelősséget kiváltó hibák értékelése elsődlegesen műszaki 
szaktudást, bizonyos mértékben közgazdasági és piaci ismereteket, valamint jogi ismereteket is 
igényel. �A termékfelelősség létének fontos követelménye, hogy a termék körforgásba kerüljön, 
azaz a termelő azt egy másik személynek kiszállítsa. Ez a követelmény még nem feltételez 
szerződést egy eladó és egy vevő között. Ilyen eset például, amikor egy élelmiszerboltban a vásárló 
kosarában lévő ásványvíz a pénztárhoz való menet közben felrobban. Az ilyen kár is a 
termékfelelősség témakörébe tartozik� (Jorgen 1986). 
 
b) Kié a bizonyítási teher egy termékfelelősségi kárnál:  
    

A termékfelelősség sajátossága, hogy a károsult általában nem tudja bizonyítani azt, hogy 
miért következett be a kár. A gyakorlatban a károsult lehetősége korlátozott, hogy bemutassa a 
termék hiányosságát és az ok okozati kapcsolatot a bekövetkezett kár és a termék hibás volta között. 
Még kevésbé tudná bizonyítani, hogy a termék tökéletlensége kapcsolatban van a gyártó 
gondatlanságával. Ezeket a korlátokat figyelembe véve alkották meg a termékfelelősség szabályait 
Európában, jelen esetben azt, hogy a károsultnak csupán azt kell bizonyítania, hogy a termék 
hibás, ebből kára származott, s hogy a termék hibája és kár között okozati összefüggés van. 
Magyarországon is ez van érvényben. Az Egyesült Államokban a termékfelelősségi ügyek bírósági 
gyakorlatában az objektív, szigorú felelősség elve az uralkodó, tehát a bizonyítás kötelezettsége 
megfordul, azaz a károsultnak nem kell a termék hibás voltát bizonyítania, hanem a perbevont 
gyártónak, illetve forgalmazónak kell bizonyítania azt, hogy a fogyasztó kárát nem a termék hibája 
okozta.  
 
c) Kit terhel a felelősség egy termékfelelősségi kárnál:  
 

A termékért viselt felelősség, az értékesítési láncolat valamennyi tagját terheli, így a gyártót 
és az eladót is. A kár lehetősége a kereskedelmi láncolat minden szintjén megvolt, amelyen a hibás 
termék keresztül ment. Ezért nemcsak a gyártónak kötelessége felelősséget vállalnia a termékért, 
hanem a közvetítőknek is. Az értékesítési láncolatban résztvevők igényelhetik, hogy  a termelő 
tüntesse fel a nevét a terméken, illetve hogy kössön rá termékfelelősség-biztosítást. 
 
A Strassbourgi Egyezmény 3.2. és 3.3. cikkelye a következőképpen rendelkezik: 
 
• Bármely személy, aki egy terméket importál azzal a céllal, hogy azt forgalmazza és bármely 

személy, aki sajátjának tüntet fel egy terméket azáltal, hogy nevét, védjegyét, vagy egyéb 
megkülönböztető jelét a terméken feltünteti, termelőnek tekinthető és felelősnek tartható.  

 
• Ha nem jelölhető meg a termékért az előző pontban felsorolt felelős személy, akkor minden 

egyes ellátó termelőnek tekinthető és felelős, ha csak - elfogadható időn belül - a károsult 
kérésére megmondja a gyártó személyét, vagy azt a személyt, akitől ő kapta a terméket. 

 
5.7. Termékfelelősség - Biztosítás 
 

A termékfelelősségből eredő kockázatok elhárításának, illetve csökkentésének első és 
legfontosabb útja a termék tervezésével, gyártásával, kipróbálásával és forgalmazásával kapcsolatos 
tevékenység gondos megszervezése. Ez a tevékenység azonban önmagában még nem nyújt teljes 
biztonságot. Ha a komoly pénzügyi veszteségnek bármely kicsiny lehetősége is fennáll, a 
gazdálkodó saját érdekében köteles lépéseket tenni a veszély, vagy legalábbis következményeinek 
elhárítására. A termékfelelősségből származó kockázatok előre nem látható, tervezésbe nehezen 
beállítható nagyságrendű kockázatára figyelemmel egyre általánosabb körben terjed a 
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termékfelelősségből származó kockázatok biztosítása. Különösen általános ez a biztosítás azokban 
az országokban (USA, Kanada), amelyekben a termékfelelősség szigorú rendszere már hosszabb 
ideje érvényesül. A termékfelelősség kockázatának biztosítással történő fedezete egy szükséges, de 
nem alternatív megoldás. Az ilyen biztosítási ügyletek megkötéséhez nélkülözhetetlen ennek a 
biztosítási intézménynek az ismerete. Ugyanakkor a piacon megjelenő szolgáltatások egyik igen 
problémás eleme is a biztosítás. Ennek okai a következők: 
 
• A biztosító társaság az ügyfelekkel kötött szerződésekből nyereségre törekszik. E célból a nagy 

számok elvét alkalmazza, valamint alaposan és reálisan felméri a kockázatokat, mielőtt 
szerződik. Természetesen önmagát is védeni igyekszik saját veszteségei ellen, így a 
szerződésben különféle kizárásokat (klauzulákat) alkalmaz, melyek rögzítik, mely esetekre nem 
érvényes a szerződés - persze az előre látható, vagy akaratlagos káreredményeken kívül. A 
biztosító társaság ezen túlmenően a lehető legtöbbet meg akar tudni a biztosítandó termékben 
rejlő veszélyekről, a termék jellemzőiről, még az esetleges helytelen használat 
következményeiről is. 

 
• Egy-egy biztosítási ügylet esetén nagy pénz forog kockán. A termékfelelősség viszonylag új 

terület, a szakjogászok nem régen még a jogi megítélés egységesítésén fáradoztak. 
 
• Számos vállalat nem méri fel, hogy a megfelelő biztosítási védelem megszerzése külön 

szakmává vált. A legnagyobb cégek már külön, úgynevezett kockázat-menedzsert alkalmaznak 
e célból. Ellentétben azzal a gyakorlattal, hogy egyszerűen kiválassza a listáról a legjobbnak 
tűnő biztosítási ajánlatot, mélyen és alaposan nagy jogi és biztosítási szakértelemmel, 
tapasztalattal informálódik, mérlegel, elemez, összevet, s ez alapján dönt, szem előtt tartva a cég 
érdekeit. 

 
5.7.1. A termékfelelősség-biztosítás változatai és tulajdonságai 
 

A termékfelelősség biztosítási kötvényeknek két változata alakult ki a biztosítási kockázat 
behatárolására: 

 
 

 
 

Termékfelelősség-biztosítás változatai 

 
 
 
 
 
 
 
 

Claims made policy 
(amely a biztosítás tartama  

alatt benyújtott kárigényekre  
terjed ki) 

 Claims occured policy 
(amely a biztosítási tartam 

alatt bekövetkezett események- 
ből következő kárigényekre 

nyújt fedezetet). 
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A claims occured rendszerű biztosítási változat, természetesen sokkal előnyösebb, mert lehetőséget 
nyújt arra, hogy a kötvény lejártát messze meghaladó, de még az elévülési időn belül beterjesztett 
igényekre is helyt álljon a biztosító. Nyilvánvaló, hogy ez utóbbi biztosítás a biztosító számára nem 
előnyös. Nem véletlen, hogy már jó ideje csak kizárólag claims made rendszerű biztosításokkal 
találkozunk a piacon.  
a) A térbeli hatály 
 

A biztosítás térbeli érvényessége az a terület, amelyen a gyártott terméket forgalmazzák, 
vagy felhasználják. Ezt a területet a biztosítási szerződés megkötésekor a kötvényen egyértelműen 
feltüntetik. Általában egy kötvény nem érvényes az egész világra, mivel az európai és az amerikai 
biztosítási szokások, valamint a felelősséget megállapító bírói gyakorlat meglehetősen eltér 
egymástól. Ezért általános az, hogy ugyanazon termék esetében is külön kötvényben biztosítják az 
európai és az amerikai forgalmat. A biztosítási kötvényen szereplő területen kívül történ károkat a 
biztosító nem téríti meg. 
 
b) Az időbeli hatály 
 

E biztosítás (időbeli hatálya szerint) a folyamatos biztosítások csoportjába tartozik. A 
folyamatosság azt jelenti, hogy egy év időtartamra szól, és az év végén további egy évvel mindig 
meghosszabbítható a szerződés. Arra kell ügyelni, hogy amíg bizonyos termék forgalomban lehet, 
addig rendelkezzen a szükséges fedezettel.  
 
c) Kártérítési korlát 
 

Mint más felelősségbiztosítás esetében, a termékfelelősség biztosítás kártérítési összegének 
is felső korlátja van. Ezt a korlátot különböző módon állapítják meg az egyedi biztosítási piacokon. 
Meghatározása a biztosítás megkötésének lényeges, díjat befolyásoló eleme. A biztosítási 
szerződésben egy olyan összeg kerül rögzítésre, amelyet egy káresemény kapcsán, illetve a 
biztosítás tartama alatt összesen a biztosító maximálisan téríthet. Újabbam gyakorta  fordul elő, 
hogy a két fogalmat összevonják és a kötvény úgy rendelkezik, hogy eseményenként, vagy a 
kárigények összességében mely összegig áll helyt a biztosító. 
 
d) Önrészesedés 
 

Az önrészesedés azaz összeg, amelyet a káresemény bekövetkezte után fizetendő összegből 
a biztosított magára vállal. Ezt az összeget mindig egyidejűleg kell kialakítani a biztosítottal való 
megállapodás útján, amelyet azonban a viszontbiztosítási piac értékrendjei, valamint a termék, 
illetve a lehetséges károk jellege is befolyásol. Az önrészesedést két módon szokták meghatározni, 
igényenként, illetve káreseményenként. Ez utóbbi a célszerűbb, mert bármilyen káresemény 
bekövetkezése esetén komoly esély van arra, hogy több személyt ér sérülés, illetve több személy 
vagyonában keletkezik kár. Bizonyos termékeknél (például: járművek) ez az egyetlen járható módja 
az önrészesedés meghatározásának. Olyan káreseményeknél, ahol 10-20 személy megsérülhet, csak 
a káresemények szerint elkülönített önrészesedés mellett beszélhetünk egyáltalán biztosítási 
fedezetről. Az igényenkénti önrészesedés annyit jelent, hogy minden károsult igényéből külön-
külön kerül levonásra az önrészesedés összege. Káreseményből keletkező több nagyobb igény 
mellett, az önrészesedés többszörözése gyakorlatilag kizárná magát a biztosítást. Kétségtelen, hogy 
az igényenként számított önrészesedést csökkenti a biztosítási díj mértékét.  Az önrészesedés ilyen 
módon történő meghatározása azonban ennek ellenére csak akkor látszik elfogadhatónak, 
amennyiben az adott termék jellegéből következően egy-egy káreseménynél előre láthatóan csak 
egy-egy igény keletkezik.  
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A termékfelelősség-biztosítás feltételrendszerében különleges szerepet töltenek be a 
�többsávos� biztosítások. Ennek lényege az, hogy egy adott termékre változó mértékű önrészesedés 
kikötésével, több biztosítónál kerül a termékfelelősség elleni biztosítás megkötésre. Az egyes 
biztosítási szerződések ügyes kapcsolásával a biztosítási díjak együttes, viszonylagos alacsony 
összege ellenére meglehetősen magas fokú biztosítási fedezet érhető el. 

 
Az önrészesedésnek nem szabad túlzottan alacsonynak lennie, két okból kifolyólag sem: 

 
- Csak így tud ösztönözni a termékkárok miatt felmerülő igények elkerülésére. 
- A biztosítónak így nem kell minden apró igényre időt és kezelési költséget 

szánni (azonban jó, ha a biztosító tud az önrészesedés alatti károk biztosításáról 
is). 

 
e) Kizáró feltételek 
 

Általánosnak tekinthető tartalmi eleme ezeknek a kötvényeknek, hogy a biztosító a 
kártérítési kötelezettség köréből szigorúan kizárja a termék előállítójának a szerződéses 
kötelezettségeiből eredő felelősségét. A biztosítás a termék elkészültét és kiszállítását követően 
kezdődik. Nem terjed ki a biztosítás a termék visszahívásával kapcsolatos költségekre, ugyanis a 
biztosítók szerint a termék visszahívása lényegében az előállítási folyamathoz kapcsolódó 
tevékenység. A biztosítás nem fedezi továbbá a nukleáris robbanás, sugárzás, vagy radioaktív 
szennyeződés következményeként létrejött károkat; magukban a hibás termékekben és azok 
alkatrészeiben keletkezett károkat, a károsult beleegyezésével okozott, társadalmi érdekeket nem 
veszélyeztető károkat, az egyéb biztosítás, vagy jogszabály alapján megtérülő károkat. 
 
5.7.2. Díjazási és kockázatvállalási irányelvek 
 

A termékfelelősség biztosítás megköveteli a teljes körű kockázat-meghatározást. A 
biztosítónak érdeke, hogy ismerje az összes felmerülhető kockázatot, s így eldönthesse, vajon tudja-
e biztosítani, s ha igen, akkor milyen feltételek mellett és milyen díj ellenében. Fontos tehát a 
kockázati elemek összegyűjtése és elemzése, annál is inkább, mivel azok még ugyanabban a 
termelési szektorban is esetenként változnak. A biztosítás megléte önmagában korántsem 
helyettesíti a termék biztonságának fenntartásával, vagy lehetőség szerinti növelésével összefüggő 
feladatokat. A termékfelelősségi biztosítás kötése, valamint a biztosítási szerződés feltételeinek 
meghatározása többoldalú mérlegelést igényelő feladat. A biztosítási ajánlat előtt a biztosítók 
általában részletes tájékoztatást kérnek a biztosítani kívánt termékről. 
 
a) Díjkalkuláció 
 

A termékfelelősség biztosítás díjkalkulációjának alapja az éves forgalom. A biztosítás 
megújításához tehát az előző év forgalmának adataira van szükség. Ez alapján a biztosító egy éves 
minimum letéti díjat határoz meg, amely előre fizetendő. Van egy minimális összeg, amelyet 
akármilyen kis forgalom esetén is kell fizetni. Mivel a biztosítási díj degresszív, tehát a 
termékforgalom volumenével a díj nem egyenes arányban növekszik, ezért egységnyi termékre a 
volumen növelésével kevesebb biztosítási díj esik. Tehát ha a teljes termékskála teljes forgalmát 
biztosítja a vállalat, akkor a termék árába könnyen beépíthető a biztosítási díj. Ezért ez a biztosítási 
módozat elsősorban nagy volumenű, rendszeres piaci jelenlét esetén vehető igénybe kedvező 
feltételekkel, és akkor, ha a vállalat exportjának minél szélesebb körét biztosítja. Azaz nem csupán 
a termékfelelősségi szempontból legérzékenyebb piacokat és termékeket. A foglaló díj (deposit) az 
a díjösszeg, amelyet a biztosítottnak előre kell kifizetnie a biztosítási fedezet megkezdésekor. Az 
előkalkulált díjat az üzletév lejártakor a tényleges forgalom adataival összevetik. A tényleges 
biztosítási díj, tehát az előre megállapított díjtételkulcs és az éves forgalmi érték szorzataként alakul 
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ki. Amennyiben az utókalkulált díj az előkalkulált éves minimum letéti díjnál magasabb, a 
biztosított befizeti a különbözetet. Fordított esetben, tehát ha az éves minimum letéti díj magasabb 
az utókalkulált, tényleges díjnál, az éves minimum letéti díj marad érvényben. 

 
• A termékfelelősség-biztosítási díj nagysága a következő tényezők függvényében alakul: 
 

- A termék(ek) jellege, veszélyessége termékfelelősségi szempontból. 
- A terméket milyen piacokon hozzák forgalomba. 
- Milyen nagyságrendű az éves forgalom. 
- Önrészesedés nagysága. 
- Kártérítési limit nagysága. 
- Minőségellenőrzés módja. 

 
Ezek, és még egyéb kockázatot befolyásoló tényezők ismerete szükséges ahhoz, hogy a biztosító 
konkrét ajánlatot tudjon tenni. Célszerű a forgalmi adatokon túlmenően az érintett termékekről 
leírást, prospektust is csatolni. Lényeges, hogy a speciális kockázat miatt (ilyen az amerikai és 
kanadai területek) viszonylag külön feltételeket igényel. Kívánság szerint, külföldi kötvény 
beszerzésére is van a magyar biztosítási rendszeren keresztül lehetőség. A termékfelelősség-
biztosítás pedig a célországban működő viszonteladók felelősségére is kiterjeszthető. 
 
• A díjkalkulációban említett adatokon kívül e tájékoztatás kiterjed a következő kérdésekre is: 
 

- Tájékoztatást kér a biztosító a termékkel, vagy esetleg hasonló termékekkel 
kapcsolatos korábbi befejezett, vagy folyamatban lévő termékfelelősségi 
igényéről. 

- Amennyiben a termékek olyan viszonylatokban kerülnek forgalomba, ahol a 
termékfelelősség szigorú rendszere érvényesül, úgy a biztosítási szakemberekkel 
történő konzultáció alapján célszerű meghatározni természetesen annak a 
biztosítási fedezetnek a mértékét, amely a viszonylatra és a termékre figyelemmel 
optimálisan fedezetet nyújt (meghatározva a termék vételárában reálisan 
elszámolható biztosítási díjak nagyságrendjét).  

- Nyilatkozatot kér a biztosító arról, hogy van-e a gyártónak korszerű, minden 
lényeges gyártási fázisra kiterjedő minőség- és környezetirányítási rendszere. 

- Tájékoztatást kérnek arról, hogy a gyártómű milyen írásban rögzített 
programokkal rendelkezik a termékfelelősségi igények elintézésére. 

- Kérdést tesznek fel a gyártó termék-visszahívási programjáról, illetve a 
folyamatban lévő termék-visszahívási akciókról. 

- Amennyiben a termék harmadik személytől származó lényeges 
veszélyeztetettségi elemet hordozó részt (alkatrészt, vagy szerelvényt) tartalmaz, 
úgy célszerű ezek szállítóival tisztázni, hogy az általuk szállított részek 
tekintetében rendelkeznek-e termékfelelősség-biztosítással. A biztosító a 
biztosítási díj nagyságrendjének meghatározásánál ezt a biztosítási fedezetet 
bizonyos mértékig figyelembe veszi. Ha ezeknek a részegységeknek a szállítóival 
e kérdésben megfelelő feltételekkel sikerül a szerződést megkötni, úgy a termék 
után fizetendő termékfelelősség- biztosítási díjat érzékenyen mérsékelheti. 

 
A biztosítók általában kikötik, hogy a tájékoztatásul kért adatokat jogosultak a biztosítást 

kérő gyártónál ellenőrizni, valamint jogukban van az ezen adatokat megjelenítő okmányokba 
betekinteni. Ez is bizonyítja, hogy a biztosítás és a biztonsági színvonal védelme egymást kiegészítő 
intézmények. A tapasztalat azt mutatja, hogy olyan termékeknél, amelyeknél a biztosító nincs 
meggyőződve arról, hogy a gyártó az adott lehetőségeken belül mindent megtesz a biztonsági 
színvonal védelméért, a biztosítók csak erősen növekvő biztosítási díjtételek mellett vállalják az 
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újabb termékfelelősség-biztosításokat. Könnyen előfordulhat, hogy a biztosítók az adott termék 
további biztosítását nem is vállalják, mint például: a nagymértékű környezetszennyezés esetén. A 
megszerzett információk kellő feldolgozásához, hasznosításához gyakran van szükség magas szintű 
szakmai képzettségre, amivel a biztosítási szakemberek természetszerűleg nem rendelkeznek. Ezért 
gyakran veszik igénybe az adott termelési terület szakértőinek segítségét. Azt természetesen a 
biztosítók maguk döntik el, hogy az adott esetben erre szükség van-e, vagy sem.  

 
Mindezen kockázati információk lehetővé teszik a biztosító számára, hogy előzetes 

elemzéseket készítsen a lehetséges káreseményekről, különböző szempontok alapján:  
 

- a veszteség természete és eredete szerint, 
- a veszteség lehetséges nagysága szerint. 

 
5.7.3. A termékfelelősség-biztosítás gazdasági igény  
 

A termékfelelősség-biztosítás a magyar gazdálkodási viszonyok között több szempontból is 
kiemelkedő fontosságú: 
 
• A magyar adózási szabályok nem teszik lehetővé az adózatlan nyereség jelentős hányadának 

kockázati alapként való elkülönítését. Ezért a termék-előállító vállalatok erőteljesen törekednek 
biztosítási fedezetre. Erre a fedezetre elsődlegesen nem azért van szükség, mert a 
termékminőség jelent indokolatlanul magas kockázatot, hanem a termékfelelősségi igények 
jellegéből következően elkerülhetetlenek a jelentős számú, de megalapozatlan igények.  

 
• Az ilyen jellegű igényekkel szemben természetesen szakszerűen és hatékonyan kell a termék 

előállítójának védekeznie. Ez a védekezés azonban nem jelentheti olyan anyagi terhek 
felmerülését, amelyek a magyarországi gazdálkodási szabályok mellett nem ellentételezhetők. 
Ezeket az igényeket a biztosítóval kötött biztosítási szerződés alapján, a biztosító 
szakembereivel együtt lehet optimálisan elhárítani.  

 
• Biztosításra, mint fedezetre tehát megbízható, jó minőségű termékek esetében is szükség van, 

sőt a biztosítók általában csak bizonyos minőségi szintet elérő termékeket fogadnak el.  
 
• A biztosítók a termékfelelősségi biztosítás vállalása előtt általában vizsgálják a biztosítási 

igénnyel jelentkező termék-előállító gyártását, különösen pedig a gyártásban érvényesülő 
minőségirányítási programot.  

 
• A magyarországi gyakorlatban még az is előfordul, hogy egyes biztosítók jelentős 

díjkedvezmény nyújtásával kívánják érdekeltté tenni a gyártókat valamilyen - a biztosító 
számára garanciát jelentő - vizsgáló-tanácsadó szervezettel történő felülvizsgálatban, illetve az e 
szervezet által javasolt termékminőséget elősegítő intézkedések megtételében.  

 
5.8. A termékfelelősség-biztosítás Magyarországon 
 

Magyarországon a termékfelelősség-biztosítás intézménye sokkal később vált ismertté, mint 
máshol (60-es évek második felétől). A termelő által okozott kárra és annak felelősségviselési 
következményeire a Polgári Törvénykönyv szabályai voltak alkalmazandók mindaddig, míg 
megalkotásra nem került a termékfelelősségi törvény. Napjainkig elég ritka volt a magyar bírói 
gyakorlatban a termékfelelősségen alapuló igény, ezek közül is a legtöbb különböző 
tűzkáreseményekre vonatkozott (Például színes TV, gabonaszárító készülék, kukorica-morzsológép 
kigyulladása). Az állami vállalatok privatizációjával, a magánvállalkozások különböző formáinak 
és a vegyes vállalatok szaporodásával a termékfelelősség biztosítási igény fokozódására is 
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számítani lehetett. A biztosítóknak egyre több ilyen jellegű perben kell részt vennie a partnerei 
oldalán. Egyre inkább teret hódítanak a korszerű vállalatvezetési és szervezési módszerek, így a 
kockázat-menedzsment is, amely - többek között - a biztosításhoz való tudatosabb és igényesebb 
viszonyulásra ösztönöz. A termékfelelősség-biztosítás jelentősége az EU csatlakozás küszöbén 
remélhetőleg a külföldi érdekeltségű vállalatok mellett a magyar vállalatok körében is megnő. 
Várhatóan erősödni fog az a tendencia, hogy bizonyos termékekkel egyes piacokon egyszerűen 
lehetetlen lesz megjelenni megfelelő termékfelelősség biztosítási védelem nélkül. (Ez Nyugat-
Európában már nem új jelenség, hiszen évek óta Németországban a gyógyszeripari termékek csak 
minimum 200 millió DEM káreseményenkénti összegre szóló termékfelelősség biztosítás megléte 
esetén hozhatók forgalomba). Sokakban felmerül a kérdés, hogy a magyar vállalatoknak szükségük 
van-e erre a biztosítására. Sajnos ez a terület még sok gazdálkodó egység számára ismeretlen, sőt 
olyan pénzkiadást jelent, amit inkább igyekeznek elkerülni. Termékfelelősségi biztosítási forma 
nélkül azonban ma már nem lehet modern kereskedelmet folytatni. Legtöbb esetben nem is maguk a 
vállalatok döntik el, hogy akarnak-e termékükre termékfelelősség biztosítást kötni, hanem az 
importőr ország csak úgy veszi át a terméket, ha már kötöttek rá termékfelelősség biztosítást 
(Például: Ikarus buszok exportja az Egyesült Államokba). Lehetséges, hogy törvényileg előírják, de 
az is lehet, hogy az áru jellegéből fakad a biztosítás szükségszerűsége. Ha megvizsgáljuk a 
gazdálkodók termékfelelősség biztosítási igényét, úgy azt mondhatjuk, hogy a vállalatok nagy 
többsége e kockázatokat biztosítás nélkül vállalja. Az ellentmondás éppen az, hogy a tényhelyzet 
ellenére a biztosítástól további ajánlatokat, vállalkozói kockázatokat csökkentő biztosítói 
szerződéstípusokat követelnek. E biztosítás igénybevételének alacsony foka önmagában is mélyebb 
elemzést igényel. Általános az a megjegyzés, hogy a szállító erőfölénye, a megrendelő gyengébb 
pozíciója az esetek nagy többségében látszólagos biztonságot ad a szállítónak az általa okozott 
károk érvényesítésénél, a kockázat viselésénél. Ezzel magyarázható, hogy belföldi viszonylatban 
szinte még mindig �fehér holló� a termékfelelősség-biztosítások iránti igény, bár már elmozdulni 
látszik a holtpontról. Mi lehet ennek az oka? Sajnos Magyarországon még az a tendencia, hogy a 
vállalatok a biztosítási költségeken próbálnak spórolni, pedig ez által sokkal nagyobb veszteséget 
okozhatnak saját maguknak és az országnak is. Felvetődhet a vállalatok részéről az a kifogás is, 
hogy mivel a biztosítási költségeket bele kell építeniük a termékek árába, versenyképességük 
csökken. Még egy káros szemlélet nehezíti ennek a biztosítási fajtának az elterjedését 
Magyarországon, ez pedig az, hogy vállalataink általában csak azokra a termékekre kötnek 
termékfelelősség biztosítást, amelynek a kockázata nagy (ezekre is csak akkor, ha szükséges). 
Amennyiben alkalmaznák azt a nemzetközileg is általánossá vált gyakorlatot, miszerint egy egész 
termékskálát, vagy legalább egy-egy cikkcsoportot biztosítsanak, abban az esetben a veszélyesebb 
termékek magasabb biztosítási díj, kisebb hányadként jelentkezne. A magyar vállalatok részben 
azért is tartózkodnak a termékfelelősség biztosítástól, mert folyamatos piaci jelenlétük nem 
biztosított (amit feltételez ez a biztosítási típus), tehát nem biztos, hogy áraikba folyamatosan be 
tudják építeni a biztosítási költségeket. Lehetséges, hogy a magyar külkereskedelem akár export, 
akár importpozícióban egyszerűen átengedi a probléma kezelését külföldi partnereinek. Ez kettős 
veszéllyel jár. Egyrészt drágítja az importot, csökkenti az exportárat, hiszen a biztosításról a 
külföldi partner gondoskodni, aligha a legolcsóbban. A másik veszély a külföldi partner által 
megszerzett biztosítási védelem tartalmában rejlik. A szállítási lánc különböző szereplőinek 
különböző jogi és biztosítási pozíciója van és nem biztos, hogy e lánc valamelyik szereplője által 
(például a magyar külkereskedelmi vállalat külföldi partnere által) kötött biztosítása egyidejűleg 
védelmet nyújthat a lánc további szereplőinek, így a magyar szállítónak is. Mivel ez a biztosítási 
terület meglehetősen specifikus és számos összefüggése van a külkereskedelmi tevékenység jogi 
vonatkozásaival, hasznos lehet a termékfelelősséggel kapcsolatos igényeket és problémákat a 
vállalatok jogi osztályának bevonásával, közvetlen személyes megbeszélések formájában 
megtárgyalni a biztosító szakembereivel. Végül - de nem utolsósorban - nehezíti a 
termékfelelősség-biztosítás elterjedését Magyarországon az a tény is, hogy ezt a lehetőséget a 
potenciális érdekeltek nem, vagy nem kellő mélységig ismerik. Ez a biztosítók üzleti, tájékoztató 
munkáját aligha dicséri. Ugyanakkor Magyarországon, a termékfelelősség jogcímén felmerülő 
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kárigény is nagyon kevés, mely azzal is magyarázható, hogy a hazai fogyasztóvédelem alacsony 
színvonala következtében a felhasználói, vevői oldalon sem tudatosul egy esetleges kártérítési 
lehetőség - bár ez napjainkban szemünk láttára változik. A magyar vállalatok termékfelelősség-
biztosítás kötésének lehetőségében kettős versenyhelyzet alakult ki. Egyrészt ma már több hazai 
biztosító társaság nyújt különböző lehetőségeket a nemzetközi biztosítási szolgáltatások 
igénybevételére. Másrészt lehetőség kínálkozik arra is, hogy a gazdálkodó egységek közvetett, vagy 
közvetlen módon igénybe vegyék e szolgáltatásokat. A közvetett igénybevétel azt jelenti, hogy 
például szerződéskötéskor a magyar fél külföldi partnerére ruházhatja át a termékfelelősség-
biztosítás megkötésének lehetőségét. Az ebből származó veszélyre már utaltam. A hazai biztosító 
társaságnál kötött biztosítás előnye, hogy így a vállalatok a biztosítási díjat forintban fizethetik, s a 
hazai biztosító jogi apparátusa segíti munkáját egy esetleges kártérítési perben, ahol a kárkifizetés 
devizában történik.  
 

A termékfelelősség-biztosítás előnyeit érzékelteti a következő kártapasztalatok. Az USA-
ban sajnos már két alkalommal fordult elő a Magyarországon gyártott bonbonmeggyel kapcsolatos 
kártérítés. A hazai szabvány egy ezrelékes meggymag előfordulást enged meg, az amerikai 
szabvány viszont egyet sem. Egy amerikai lakos vásárolt a bonbonmeggyből, letört a foga, mivel 
ráharapott a meggymagra. A termékre az exportőr éppen a Hungária Biztosítóval kötött 
termékfelelősségi biztosítást, így a hazai biztosítónak kellett a 25 ezer dolláros kártérítést kifizetnie. 
Robbantak a Videoton Color Star készülékei, a gyár viszont nem kötött rá biztosítást. A robbanást 
a konstrukcióban rejlő hiba okozta, mivel hibás alkatrészt építettek be a készülékbe. Ilyen esetekben 
a keletkező kár következményeit a biztosító viseli, akkor is, ha a jótállás és a szavatosság ideje lejár. 
A Videotonnak a Hungária Biztosító felajánlotta ezt a biztosítási formát, amit visszautasított, pedig 
készülékenként csupán 35 forintba került volna. A Lehel Hűtőgépgyár - elsőként a magyar tartós 
fogyasztási cikkek gyártói közül - a hazai üzletekbe kerülő termékeire is megkötötte ezt a biztosítási 
szerződést. A hazai forgalmazású, külön mélyhűtővel ellátott hűtőszekrényekben, 
fagyasztóládákban tárolt élelmiszerek megromlása esetén - ha az a készülék meghibásodásából 
keletkezett - a Hungária Biztosító megtérítette a kárt, a gyártó és a biztosító szerződése alapján. 
Pozitív vízhang - költségmegtakarítás. 
 
5.9. Termékfelelősség Európában 
 

A termékfelelősség intézményének bevezetése az Egyesült Államokra vezethető vissza, ahol 
a fogyasztóvédelem igen fejlett, sőt szélsőséges formában jelentkezik (büntető felelősség). A 
termékfelelősség azonban hamar elterjedt a nyugat-európai országokban is (elsőször inkább a 
hagyományos vétkességi felelősség, majd egyre több helyen a szigorú felelősség formájában). 
Természetesen bizonyos nemzeti sajátosságok, hagyományok figyelembevételével. Kialakulásához 
az is hozzájárult, hogy a sorozatgyártás egyre általánosabbá válása újabb hibalehetőségeket hozott 
magával, ami sok esetben milliós nagyságrendű károkat okozott. Súlyos kársorozatokra már nem 
egy példa volt a biztosítás történetében (Contergan gyógyszer Németországban). A modern 
kereskedelem fejlődése érdekében a nyugat-európai országok egyik fő tevékenységei közé tartozott 
- s tartozik ma is - jogszabályaik egységesítése. (Részletesen a 5.1. fejezetben)   
 

Az első lépes volt a Hágai Egyezmény. 1972-ben a Hágai Nemzetközi Magánjogi 
Konferencia jóváhagyta a termékfelelősségre alkalmazandó jogszabályok gyűjteményét. Mivel az 
egyezmény csak szűk területet érint, csak kevesen ratifikálták (Franciaország, Norvégia, 
Jugoszlávia, Benelux-államok, Olaszország és Portugália). 
 

A következő lépes az Európa Tanács Egyezménye volt. 1975-ben előterjesztették az Európai 
Termékfelelősségi Egyezmény Tervezetét, amelyet Franciaország, Belgium, Luxemburg és 
Ausztria írt alá. (Az EGK irányelv elfogadása után az Egyezmény elvesztette jelentőségét). 
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A harmadik lépés az egységes szabályozás volt. Az EGK-ban a termékfelelősség kérdésében 
is igyekeztek egységes szabályozást kialakítani. Ennek a folyamatnak az összegzését jelenti az a 
közös piaci irányelv, melyet 1985. július 25-én fogalmaztak meg. Az Irányelv az EGK tagállamait 
arra kötelezte, hogy 3 éven belül - azaz 1988. augusztus 7-ig. - iktassák jogrendszerükbe az 
Irányelvnek megfelelő termékfelelősségi jogszabályt. Az Európai Közösségnek ezt a 
kezdeményezést időközben az EFTA államok mellett Közép-, és Kelet-Európa jelentős része is 
magáévá tette. Igen nagy változást jelentett a vétkességtől független termékfelelősség bevezetése. 
Az új közösségi irányelv legfontosabb alapelve, hogy a hibás termékért való felelősséget a termék 
előállítója viseli (a felelőssége a felróhatóságtól független objektív felelősség), amelynek terjedelme 
elvileg korlátlan. A hibás termékek által okozott halál, vagy testi sérülés vonatkozásában az 
Irányelv előírja, hogy a termék előállítójának a felelőssége - a termék forgalomba kerülésétől - 
minimum 10 évig fennálljon és legalább 70 millió ECU-ra korlátozza a gyártó felelősségét. Ez az 
Irányelv szembetűnően tükrözi a lefolytatott hosszú vitákat és azokat a kompromisszumokat, 
melyek alapján az Irányelv végül megjelenhetett. A legnagyobb nehézség az amerikai 
termékfelelősségi joggyakorlat volt. Különösen a befolyásos ipari és mezőgazdasági �lobby�-k 
fejtettek ki kemény ellenállást az objektív alapú termékfelelősség európai bevezetése ellen. Ezek a 
kompromisszumok jelentős eltérést okoztak az Észak-Amerikában érvényesülő termékfelelősség és 
az európai Irányelv tartalma között, melyet a következő fejezetben ismertetek. Az Irányelvek egyik 
legvitatottabb pontja, hogy a fogyasztási cikkek köréből kizárták az egyik legtipikusabb fogyasztási 
célú termékcsoportot, a feldolgozatlan mezőgazdasági termékeket, a vadászati termékekkel együtt. 
E kizárásnak logikai alapját nehéz megtalálni. A gyakorlati magyarázat az, hogy a választási 
eredményeket lényegesen befolyásoló mezőgazdasági lakosság és az agrár �lobby�-k a 
befolyásukkal elérték ezeknek a termékeknek a kizárását. Logikailag azért nem igazolható ez a 
lépés, mert a mezőgazdaságban használt technikai eszközök (műtrágya, növény-védőszer), valamint 
az állattenyésztésben alkalmazott hormonkivonatok a mezőgazdasági termékek körében számottevő 
veszélyeztetettséget jelentenek, és nem egyszer merülnek fel miattuk kisebb-nagyobb botrányok 
(angliai tojásbotrány, veszélyes hormonokkal tenyésztett szarvasmarhák). A termékfelelősségnek 
ezekre a termékekre való kiterjesztése tehát indokolt lenne. Luxemburg olyan ország, amely 
termékfelelősségi törvénytervezetéből még nem zárta ki a mezőgazdasági cikkeket. 
Magyarországon az ilyen irányú igény elvileg meglenne, de a politika már döntött, nálunk sem 
került bevonásra. Mindezen fogyatékosságok ellenére a kibocsátott Irányelv szakszerűen, tömör 
fogalmazásban könnyen áttekinthető és érthető keresztmetszetét adja a termékfelelősség 
rendszerének. 
 
5.10. Termelői felelősség az Egyesült Államokban  
 

Az eddigiekben már említettem, hogy a termékfelelősség kérdéseinek megítélése, elbírálása, 
ezen keresztül pedig az egész általános amerikai gyakorlat sokban eltér az Európában, illetve 
Magyarországon  szokásos gyakorlattól. 
 
a) A felelősségre vonás alapjai 
 

Az Egyesült Államokban a felelősségre vonás hagyományos alapja az a szerződés volt, 
amely csak a felek között volt kötelező (azaz az eladó és a vevő között). A termelő csak akkor 
viselhette a felelősséget, ha eladó is volt egyben, és csak a vásárlóval szemben. A bírói gyakorlat 
ezen az elven fokozatosan rést ütött. Ez a gyakorlat a fogyasztók komoly elégedetlenségét váltotta 
ki. 1975-ben módosították ezt a szabályt, és az eladó felelősségét kiterjesztették a vásárló 
családtagjaival, a házbeliekkel, sőt a vendégekkel szemben is. Ugyanakkor a bírói gyakorlat a 
garanciális felelősségre kötelezettek körét is bővítette azáltal, hogy bevonta a gyártót is. A gyártó 
felelősségére az alapot abban keresték, hogy nem biztosította, gondosan a piacra vitt termék 
minőségét (ez az úgynevezett jogellenes megtévesztés elmélete). Nézzük tehát a felelősségre vonás 
alapjait ma az Egyesült Államokban:  
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• A garanciaszabályok megszegése 
 

A középpontban itt a termék minősége áll, pontosabban a tényleges és a garantált minőség 
közötti különbség. Öt lényeges pontban foglalták össze 1975-ben az írásbeli garancia minimális 
szabványát. Ezek a következők: 
 

- A közzétételi szabály (disclosure rule), mely megköveteli, hogy az írásos 
garanciák könnyen érthetők legyenek, és tartalmazzák a garancia különféle 
kitételeit, feltételeit, valamint néhány olyan lényeges információt, mint például a 
garancia életbe lépésének idejét, időtartamát. 

- Az értékesítés előtti hozzáférhetőség szabálya (presale availability rule), mely 
kimondja, hogy a vásárló az áru megvétele előtt hozzájuthasson a garancia 
szerződés mintájához. 

- A harmadik szabály megkülönböztet teljes és korlátozott garanciát. Egy garancia 
akkor tekinthető teljesnek, ha minden lényeges információt tartalmaz - Hibás áru 
esetén a vevő jogorvoslásának módjait (visszatérítés, csere). Ellenkező esetben a 
garancia korlátozott. 

- A negyedik szabály szerint az a cég, amely írásos garanciát nyújtott, nem 
tagadhatja meg az abban benne foglalt vállalást. 

- Információs viták rendezésének szabálya (information dispute settlement rule) 
megköveteli, hogy a garancia kapcsán kialakuló esetleges viták rendezésének 
módját is tartalmazza a garancia. 

 
A felsoroltaknak való meg nem felelés, illetve a szabályok megszegése esetén a gyártó - aki 

a garanciát kibocsátotta - felelősségre vonható. Előbbiekre jó példa a Baxter kontra Ford művek 
pere. A felperes azért perelte be a Ford műveket, mert gépkocsijának a szélvédő üvegje betört, s 
ennek szilánkjai szemsérülést okoztak. Washington állam bírósága elismerte a gyártó felelősségét, 
mert a gépkocsi leírásában az állt, hogy az üveg szilánkmentes anyagból készült. 
 
• A hanyagság 
 

A gyártót ebben az esetben kötelességmulasztásért lehet felelősségre vonni. Elmulasztotta 
ugyanis termékeit az elvárható gondossággal legyártani és a piacra vitel előtt azt ellenőrizni. 
Azokban az esetekben, ahol a per hanyagság jogcímen indult, a termelőnek van esélye a felelősség 
alóli mentességre, még pedig úgy, hogy bizonyítja azt, hogy az általa gyártott termék a rávonatkozó 
biztonsági és minőségi előírásoknak megfelelt. 
 
• A szigorú, vagy szoros felelősség (strict liability) 
 

Az 1963-ban kiadott szorosan vett kárfelelősség (Strict Liability in Tort) a gyártót vétkesség 
nélkül tette felelőssé. A gyártó objektív felelősséggel tartozik, amely független az őt kötő 
szerződéstől és attól, hogy ellenőrizte-e termékét a piacra dobás előtt. A gyártó tehát akkor is felelős 
a terméke által okozott kárért, ha a lehető legnagyobb gondossággal gyártotta és forgalmazta azt. 
1964-ben kiadták a szorosan vett kárfelelősség második átdolgozott változatát, amely szabályozás 
megerősíti az 1963-ast. Sok amerikai törvénykezés a Restatement 702 A §-át alkalmazva úgy 
tekintette, hogy a szorosan vett kárfelelősség nemcsak a gyártókra vonatkozik, hanem az eladókra 
is. Ez a paragrafus ugyanis lefekteti: az objektív felelősség elve vonatkozik minden tagra, aki 
hivatásszerűen részese a termék eladásának. Ma a legújabb törekvés arra irányul, hogy csak a gyártó 
legyen objektíve felelős, amennyiben a többi személy nem tudott a hibáról, vagy nem nyújtottak 
minőségi garanciát. Egy 1965-ben hozott törvény a következőket mondja ki: �Minden olyan 
kereskedő, aki olyan terméket ad el, amelynek hibás állapota rendkívül veszélyes a felhasználóra, 
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illetve annak tulajdonára, felelős a termék által okozott kárért� (Jorgen 1986). A törvény szerint egy 
termék akkor �rendkívül veszélyes�, ha veszélyessége túlnő azon a határon, amit még az átlagos 
tudású vásárló fel képes mérni. Tehát a jó whisky nem rendkívül veszélyes, csak mert némely 
ember részeg lesz tőle, a jó dohány sem pusztán azért, mert a dohányzás káros az egészségre. Bár ez 
mostanában megkérdőjeleződni látszik. 
 
 
 
 
b) Termék hiba 
 

A termék amennyiben a rendeltetésszerű használat közben előre nem látható kárt okoz, saját 
belső hibája miatt, akkor hibás termékről beszélünk. Nem hibás egy cipő, mert viselője elcsúszik 
benne a nedves aszfalton; nem hibás a medence azért, ha valaki belefullad. Hibás azonban az a 
fegyver, amelyik magától elsül a biztonsági szerkezet zavara miatt. Mind a kártérítések 
elbírálásának jogalapját, mind pedig a megítélt kártalanítások összegét illetően lényeges különbség 
van az észak-amerikai és a nyugat-európai jogrendszerek között. Az Egyesült Államokban a 
megítélt kártérítési összegek rendkívül magasak, sokszor milliós nagyságrendűek. A problémakör 
komolyságának érzékeltetésére megemlíthető, hogy az 1986-ban az Egyesült Államok bíróságainál 
tárgyalás alatt álló termékfelelősségi kártérítési ügyek perértéke nagyságrendileg azonos volt az 
Egyesült Államok kereskedelmi mérleg deficitjével. A leírt helyzetet tovább súlyosbító tényező, 
hogy az ügyvédi költségek is rendkívül magasak, tehát még egy gyártó oldaláról sikeres per 
kapcsán is tetemes költségek merülhetnek fel. Minél bonyolultabb egy termék, minél szélesebb körű 
munkamegosztás eredményeként jön létre, annál nagyobb a hiba lehetősége. A termékfelelősség 
kialakulása és a technikai fejlődés közötti kapcsolat révén nem véletlen, hogy éppen az Egyesült 
Államokban hozta létre a joggyakorlat a termelők, gyártók, forgalmazók objektív felelősségét, és itt 
találkozunk a mai napig is a legmagasabb összegű kártérítésekkel. Ebben szerepe van annak, hogy a 
kártérítésnek az ügyvéd nem csekély honoráriumát is fedeznie kell (contingency fee-nek). Ezen 
kívül elégnek kell lennie egy esetleges büntető kártérítésre is (punitive damage). Ez utóbbit akkor 
szabják ki, ha bebizonyosodik, hogy a gyártónak tudomása volt arról, hogy terméke bizonyos 
körülmények között kárt okozhat, de a termék e hibájának kijavítására fordítandó költségeket meg 
akarta takarítani. Ezt már csak fűszerezi a mély zsebek (deep pocket) elmélete, mely szerint több 
felelős esetén a legnagyobb anyagi háttérrel rendelkezőt kötelezik kártérítésre. Ezek mind olyan 
jellegzetességek, mely az Egyesült Államokat termékfelelősségi szempontból messze a 
legkritikusabb relációvá teszik. Ennek megfelelően az Egyesült Államokba irányuló exportra a 
biztosításokat rendszerint magasabb összegre és nagyobb önrészesedésre kell megkötni. A 
biztosítás díja nagyságrendekkel meghaladja az egyéb relációkra vonatkozóan általánosan is 
elfogadott színvonalat. A jelentős eltérések miatt vált szokássá, hogy a vállalatok külön kötvénnyel 
is biztosítják az amerikai és egyéb relációjú exportjuk termékfelelősségét. 
 
5.11. Főbb különbségek az európai és észak-amerikai termékfelelősségi modellek között 
 

A magyar külgazdasági kapcsolatokban természetesen elsődlegesen az európai 
termékfelelősség az, amire az export forgalomban fel kell készülni. Azonban azoknál a 
vállalatoknál, amelyek az Egyesült Államokba, vagy Kanadába exportálnak, az ott érvényesülő 
termékfelelősség kemény kihívást jelent. Elvi alapját tekintve az európai termékfelelősség az 
amerikai termékfelelősséget követi. 
 
• A legjelentősebb különbség a termékfelelősség alkalmazási köre. Az európai termékfelelősség 

ugyanis szűkebb körű, mint az amerikai, mivel az előbbi csak a fogyasztási cikkekre és a 
fogyasztókat ért károkra vonatkozik. Az észak-amerikai termékfelelősség ennél lényegesebben 
szélesebb körű, mert kiterjed valamennyi termékre, sőt a szolgáltatásokra is. Annyiban hasonlít 

 77



az európai termékfelelősséghez, hogy nem terjed ki a gazdasági károkra, azaz a termékhiba 
következtében beálló termeléskiesésre, az ennek következtében elmaradt haszonra sem. Kiterjed 
viszont az amerikai termékfelelősség a fogyasztási cikkeknek nem minősülő termékekre 
(például: szerszámgépek, haszonjárművek) és egyéb termelési célra gyártott, vagy forgalmazott 
termékek által okozott hibákra. Ugyancsak közös vonás, hogy az észak-amerikai és az európai 
termékfelelősség biztosítás nem terjed ki a termékben keletkező károkra, az ezzel kapcsolatos 
jogorvoslat más jogcímen (szavatosság, garancia) áll rendelkezésre. 

 
• Ha elméletileg nem is jelent eltérést, gyakorlati szempontból mégis messzemenően 

mérlegelendő különbséget jelent az európai és az amerikai bírói eljárás különbözősége. Az 
Amerikai Egyesült Államokban a ténykérdések eldöntése esküdtszéki jogkörbe tartozik, ahol 
szociális és méltányossági szempontok a ténymegállapítás logikai folyamatát számottevően 
befolyásolják.  

 
• Jelentős különbség továbbá, hogy az európai termékfelelősség kodifikált. Észak-Amerikában a 

termékfelelősség a Common Law rendszerében érvényesül, azaz az egyes államok jogának 
része. 

 
• További különbséget jelentenek más eljárási sajátosságok is. Az Egyesült Államokban nincs 

bírói illeték, ez igen csábítóan hat a perindításra. Már említettem, hogy az amerikai ügyvédi 
rendtartásban érvényesül az eredményhonorárium (contingency fee). Ha valakinek van esélye 
egy per megindítására, vagy legalább valamilyen egyezség elérésére, akkor egy ilyen pert 
minden anyagi ráfordítás nélkül megindíthat. Számos ügyvédi iroda eredményhonorárium 
ellenében a teljes költség megelőlegezésével vállalja a képviseletet. Termékhiba esetén tehát a 
perindítás valószínűsége is igen magas. Jóval magasabb, mint egy Európában bekövetkező 
termékhiba esetén. Ezzel a veszéllyel tehát a biztosítónak is számolnia kell. 

 
• Számottevő különbséget jelent továbbá, hogy az európai jog nem ismeri a büntető jellegű 

kártérítés intézményét. Az Egyesült Államok joggyakorlatában a termékfelelősségi igények jó 
részénél a szigorú felelősségi igények mellett büntető kártérítést is követelnek.  

 
• A bizonyítási kényszer különbözik. Míg az Egyesült Államokban a gyártónak kell bizonyítania, 

hogy nem az ő termékének a hibája okozta a kárt, addig Európában mindez a károsult feladata.     
 
• Mint elöljáróban már említettem, különbséget kell tenni a tágabb és szűkebb értelemben vett 

termékfelelősség között. Az objektív jellegű és szűkebb értelemben vett termékfelelősség 
mellett természetesen Európában is érvényesül a vétkesség valamilyen előfordulási formáján 
alapuló kártérítési kötelezettség. Ez a kártérítési felelősség fokozatosan szigorodig. Ez a szigor 
ma már annyira terjed, hogy nem egy esetben eléri a strict liability szigorát. 

 
A kanadai és az európai termékfelelősségi különbségek. Kanadában lényegében az Egyesült 

Államokban kialakult termékfelelősségi rendszer érvényesül. A termékfelelősség jogforrása itt is a 
bírói gyakorlat. Lényeges különbség, hogy nem alkalmazzák a büntető jellegű kártérítést, és 
általában a joggyakorlat valamivel enyhébb. Ez kifejeződik abban, hogy a kanadai termékfelelősség 
biztosítás díjtételei valamivel alacsonyabbak. Annak ellenére, hogy az európai termékfelelősség 
köre lényegesen szűkebb, mint az amerikai, mégis megfontolást igényel a termékfelelősség 
biztosítás a termékek azon körében is, amelyek nem fogyasztási cikkek, így nem esnek az európai 
termékfelelősség hatálya alá.  
 
5.12. A termékfelelősségből származó kockázatok csökkentésének lehetőségei  
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A termékfelelősség, mint jogintézmény nem jelent olyan problémát, amelyet nem lehet 
elviselhető szintű kockázati mértékre csökkenteni. Ezek az intézkedések kétirányúak. Egyfelől 
bizonyos óvintézkedések szükségesek a termék biztonságával és forgalmazásával kapcsolatban, 
másfelől a növekvő, súlyos igényekre figyelemmel biztosítási fedezetre van szükség. Vannak 
intézkedések, amelyek megteremtik a termékfelelősség biztosításának előfeltételeit, azonban azt 
nem helyettesítik. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a biztosító társaságok a biztosítási ajánlat 
megtétele előtt kifejezetten érdeklődnek a biztosítani kívánt termékkel kapcsolatos körülményekről. 
Ez nemcsak a termékkel kapcsolatos korábban észlelt hibákra, termékfelelősségi igényekre 
korlátozódik, hanem kiterjed arra is, hogy a termék előállítója milyen termékfelelősségi 
szabályzattal, gyári normával rendelkezik a termékfelelősségi kockázatok csökkentése céljából. 
Előfordult, hogy a biztosító az ilyen gyári szabályzatnak benyújtását is kéri, és betekintést kíván a 
termékfelelősségi igények elhárítása, vagy csökkentése szempontjából nélkülözhetetlen ügyvitelbe 
is. Termékfelelősségből származó kockázatok csökkentése érdekében tett intézkedések kiterjednek:  
 
a) A termék tervezése 
 

Általában egy új termék úgy kerül tervezésre, hogy a tervezők figyelembe veszik a hasonló, 
vagy azonos jellegű, más piacokon levő termékeket. A már piacon forgalmazott azonos, vagy 
hasonló termékek műszaki színvonala rendkívül fontos a termékfelelősség szempontjából. 
Ugyanakkor figyelembe kell venni a tervbe vett értékesítési területen érvényes különféle biztonsági 
szabályokat. Ezek a biztonsági szempontok az egyes termékek jellegétől függően természetesen 
jelentősen különböznek. Fontos, hogy a tervezett új termék a már forgalmazott termékkel azonos 
színvonalon elégítse ki az előrelátható biztonsági követelményeket. Célszerű ezeket a biztonsági 
követelményeket azon termékekhez igazítani, amelyek a forgalmazni kívánt termékkel 
nagyságrendileg azonos árszínvonalon kerülnek forgalmazásra. Ha a termék a mai forgalomban 
lévő hasonló jellegű termékek biztonsági színvonalát nem éri el, nem ajánlatos ezt az alacsonyabb 
biztonsági színvonalat árkülönbözettel ellensúlyozni. Ilyen esetben ugyanis azzal kell számolni, 
hogy egy esetleges perben a bíróság termékhibát állapít meg, mivel nem valószínű, hogy elfogadja 
érvként a minimális biztonsági színvonal el nem érésének pénzbeli megváltását. Figyelembe kell 
venni természetesen a konkurencia termékeinek összehasonlítása mellett, a tervezett termékre 
irányadó hatósági biztonsági előírásokat és szabványokat mindazon országok tekintetében, 
amelyekre a tervezett forgalmazás kiterjed. A szabályok betartása ugyan nem mentesít a 
termékfelelősség alól, de esetleges be nem tartásuk a legsúlyosabb jogi következménnyel járhat. A 
biztonsági szabályokon túlmenően elemezni kell az adott területen érvényesülő bírói gyakorlatból 
levonható követelményeket. A bírói gyakorlat jelentősége messze meghaladja a biztonsági 
rendelkezések fontosságát, mert a biztonsági előírások a követelmények minimumát jelentik 
csupán. Figyelemmel azonban arra, hogy az Európai Unió országaiban kevesebb jogesettel 
találkozhatunk, ajánlatos az adott termékkel kapcsolatos amerikai bírói gyakorlatot elemezni. A 
termék tervezésénél fontos, hogy a termékben felhasznált alkatrészeket helyesen válasszuk meg. A 
termék előállítója felelősséggel tartozik a termék egészéért, függetlenül attól, hogy annak egyes 
részeit maga állította elő, vagy mástól szerezte be. Ezért a felhasznált alkatrészek technikai 
színvonalát és az elvárható biztonsági követelményeket alaposan kell mérlegelni. A 
termékfelelősség biztosítás szempontjából annak a körülmények is jelentősége lehet, hogy van-e 
lehetőség arra, hogy a termékhiba esetén az alkatrész előállítójára a felelősséget továbbhárítsuk. 
Ezért gyakran tesznek fel a biztosítók kérdéseket arra nézve, hogy rendelkeznek-e az egyes 
alkatrészek gyártói termékfelelősség biztosítással. Ez nemcsak a termék általános biztonsági 
színvonala szempontjából jelent előnyt, hanem javíthatja azokat a feltételeket is, amelyekkel a 
termék előállítója termékfelelősség biztosítást szerezhet. Fontos, hogy különösen a nagyobb 
felelősséget hordozó alkatrészek szállítói ismert, megbízható cégek legyenek. A termék 
tervezésével kapcsolatban elemezni kell a termék sorozatgyártásával összefüggő technológiai 
kérdéseket is. Itt olyan ellenőrzési lehetőségeket kell vizsgálni, amely gyártás közben az adott 
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technikai színvonal és a meglévő ipari gyakorlat figyelembevételével lehetőséget ad az esetleges 
termékhiba felismerésére. 
 
b) A prototípus tesztelése 
 

A prototípus elkészítését követően célszerű megvizsgálni, mely körben, hol és milyen 
módon kerüljön sor a termék tesztelésére. Előnyös, ha a terméket a tervezett piaci területen is 
teszteljük, mivel az ilyen teszteredmény bizonyítékként felhasználható egy esetleges 
termékfelelősségi perben.  
 
 
 
c) Műszaki dokumentáció 
 

A termékfelelősség szempontjából gyakran a műszaki dokumentációk nagyobb szerepet 
játszanak, mint magának a terméknek a műszaki sajátosságai. Igen gyakran állapítják meg a 
termékfelelősséget azon az alapon, hogy a hiba a terméket kísérő, a termék használatához szükséges 
műszaki dokumentáció tartalmában van. Célszerű gondoskodni arról, hogy a termékre olyan 
részletes kezelési, karbantartási és javítási utasítás kerüljön szerkesztésre és kiadásra, amely a 
termék előrelátható teljes élettartamára kiterjed. A műszaki dokumentációk, ezen belül a kezelési, 
karbantartási és javítási utasítások rendkívül fontosak olyan termékeknél, amelyek összetett 
jellegűek, karbantartásuk és javításuk komoly műszaki ismereteket, vagy kifejezetten magas szintű 
szaktudást igényelnek. Az ilyen összetett szerkezetű termékeknél (járművek, hajók, repülőgépek) 
gondosan meg kell határozni az időszakonként kötelező jelleggel elvégzendő felülvizsgálatokat, és 
ugyancsak meg kell határozni az egyes részegységek, valamint alkatrészek kötelező kicserélésének 
időpontját. Különösen lényeges ez a feladat olyan termékeknél, amelyeknél az egyes részek 
élettartama jóval rövidebb, mint magának a terméknek az élettartama. Ezért a rövid élettartamú 
alkatrészek (például tömítések) cseréjét, a termék időszakonkénti műszaki felülvizsgálatával 
egyidejűleg elő kell írni. A műszaki dokumentáció tartalmi követelményein túl indokolt arra 
törekedni, hogy a dokumentáció alakilag és nyelvileg kielégítse a termék felhasználási területén 
meglévő elvárásokat. Ajánlatos a dokumentáció tartalmát a külföldi piaci partner szakembereivel 
egyeztetni. 
 
d) A sorozatgyártás megfelelő minőségi ellenőrzése (ISO 9000) 
 

A prototípus eredményes tesztelését követően a beinduló sorozatgyártásnál következetesen 
kell megvalósítani a minőség ellenőrzés ésszerű, teljes és hiánytalan dokumentálható részét. Ennek 
a résznek ki kell terjednie: 

 
• A beépítésre kerülő részek ellenőrzésére. 
• A gyártás közbeni ellenőrzése.  
• A végtermék ellenőrzésére. 

 
Az ellenőrzés teljes folyamatát célszerű egy áttekinthető szabályzatban összefoglalni. Szükséges 
továbbá annak rögzítése, hogy az egyes ellenőrzési műveleteket mely személyek végezték. Ezeket a 
bizonyítékokat mindaddig szükséges megőrizni, amíg az adott termék élettartamával, vagy a 
termékfelelősség elévülési idejének bekövetkeztével a termékfelelősség nem szűnik meg. A fenti 
bizonylatokra azért van szükség, mert egy termékfelelősségi perben reálisan számolni kell azzal, 
hogy a bíróság elrendeli ezeknek a bizonylatoknak a benyújtását, és ugyancsak elrendeli az 
ellenőrzésben vagy annak egyes kényes fázisaiban részt vett személyek tanúkénti kihallgatását. Az 
életben ugyanis ritkán fordul elő tiszta termékfelelősségi kereset. A perek túlnyomó részében a 
károsult elsődleges kereseti kérelmében igényét arra alapítja, hogy a termék előállítóját vétkes 
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gondatlanság terheli, mert sem a termék tervezésénél, sem annak előállításánál nem járt el kellő 
gondossággal. Egy ilyen állításnak a megcáfolása céljából van szükség bizonyítékok megőrzésére. 
 
e) A kibocsátott termékek folyamatos figyelemmel kísérése 
 

A termékfelelősség nem fejeződik be, hanem kezdődik a termék forgalomba bocsátásával. 
Ez a felelősség a termék élettartamára, illetve az európai törvényekben meghatározott 10 éves 
elévülési határidőre terjed ki. Amennyiben a termék élettartama rövidebb, mint a jogszabályban 
meghatározott 10 éves elévülési idő, úgy ezt - a termék sajátosságaira hivatkozva - a terméket 
kísérő dokumentációban nyomatékosan közölni kell. A termék biztonságával kapcsolatos helyzetet 
folyamatosan kell áttekinteni. Önmagában nem elegendő, ha a terméket kísérő dokumentációkban 
előírják a termék kezelésével, karbantartásával összefüggő tennivalókat. Az sem elég, ha ezek a 
dokumentációk tiltják a termék egyes részeinek olyan más részekkel történő kicserélését, amely 
eltérést jelent a terméket kísérő dokumentációk tartalmától. Ezek a kikötések védelmet nyújthatnak 
ugyan valamilyen szerződési jogcímen támasztott igénnyel szemben, de önmagukban nem adnak 
teljes védelmet a termékfelelősségre alapított igényekkel szemben. A termék előállítójának a 
vevőszolgálati hálózaton keresztül folyamatos jelleggel meg kell győződni a termék használatának, 
kezelésének és javításának módjáról. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a termékkel együtt átadott 
dokumentációk tartalmától eltérő gyakorlatot folytat a termék használója, úgy ezzel kapcsolatban, 
írásban figyelmeztetéssel kell élnie. A termék forgalomba hozatalát követő időszakban merülhet fel 
a termékfelelősségi rendszer egyik legkritikusabb kötelezettsége a termékvisszahívás (product 
recall). Amennyiben a terméket előállító tudomást szerez arról, hogy az általa kibocsátott termék 
biztonságot veszélyeztető hibával rendelkezik, úgy a termékfelelősség fennállásának időtartama 
alatt haladéktalanul intézkedni tartozik ezen termék visszahívása és az előállott veszélyes helyzet 
megszüntetése iránt. Ennek a kötelezettségnek az elmulasztása súlyos jogkövetkezményekhez, 
vétkességen alapuló kártérítéshez vezethet. Amerikában ilyen esetben még büntető kártérítést is 
kiszabnak. A termékvisszahívás kötelezettség szempontjából határesetek is felmerülhetnek. Ilyen 
eset fordul elő, amikor a termék biztonsági színvonala a kibocsátás óta eltelt időben műszaki 
fejlesztés következtében számottevően elavult.  
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6. A szakmai interjúk kiértékelése 
 

 
A 27 db szakmai interjú elkészítésével megvalósult azon kettős célkitűzésem, hogy az 

interjúk alatt tapasztaltak, illetve a kérdésekre kapott válaszok alapján általános képet kapjak a 
vállalatok biztosításhoz, minőség- és környezetirányításhoz fűződő viszonyáról. Ugyanakkor nagy 
segítségemre volt az így kialakult komplex kép, a végleges kérdőív kérdéseinek kialakításában. 
Felvetéseimet és mondanivalómat próbáltam egyszerűen megfogalmazni, és minél több példával 
közérthetőbbé tenni. Úgy éreztem, ennek hatására a megkérdezettek kezdeti bizonytalanságai 
elmúltak, és őszintén fejtették ki véleményüket, osztották meg velem eddigi tapasztalataikat.  
 
a) Vezetői szemléletváltás a felelősségbiztosítások megítélésénél 
 

A vállalati vezetőkkel folytatott beszélgetés során meglepő volt, hogy a menedzsmentnek 
közel 90%-nál az elmúlt 10 év alatt mennyit változott a biztosításhoz fűződő viszonya. 1993-ban 
munkámmal kapcsolatosan a cégvezetőkkel napi kapcsolatban voltam. Az akkori gyakorlat szerint 
azonban a biztosítás még egy �nem szeretem� elfoglaltság volt, míg napjainkra egyik legfontosabb 
kockázatmenedzsmenti eszközzé lépet elő. A klasszikus vagyonbiztosításokat ismerik, sőt élnek is 
ezen biztosítási formák által nyújtott védelmi lehetőséggel. Azonban még mindig a megkérdezettek 
csupán 50%-a ismeri a felelősségbiztosítás valamely formáját.  

 
A termékfelelősség-biztosításról még ennél is kevesebben hallottak, a megkérdezettek 

mintegy 30%-a. Az általános és munkáltatói felelősségbiztosítást a termékfelelősség-biztosításhoz 
képest a vezetők ismerik, és tisztában vannak fontosságával. Azonban a termékfelelősség-biztosítást 
még mindig nem érzik annyira fontosnak, s nem is ismerik olyan mélységben, ami a �jó� döntés 
meghozatalához pedig véleményem szerint nélkülözhetetlen. Arról a tényről, hogy a 
termékfelelősség témakörét 1994. január 01.-től törvény szabályozza, sokan csak a beszélgetésünk 
során, tőlem értesültek. Azt pedig, hogy milyen felelősséget is ró ez rájuk, még kevésbé tudták. 
Ennek ellenére tájékoztatásom után, az interjú során a megkérdezettek közel 70%-a tartotta 
fontosnak a termék-felelősség és minőségbiztosítások együttes vizsgálatát. A nagyvállalatok, azon 
belül is, a külföldi tulajdonosi körrel rendelkező vállalati vezetők tartották fontosnak a 
környezetbiztosítási rendszerek, illetve beszállítók minősítésének megfigyelését. 
 
b) Kockázat-menedzsment eszköze - külső szakértők alkalmazása 
  

A feltett kérdések közben, illetve kiértékelésénél megerősítést nyert azon hipotézisem, hogy 
napjainkra a strukturált gazdasági társaságok áttekintése, biztosítás megkötése, bonyolult 
specializált ismereteket követel meg a résztvevőktől. Éppen ezért fontos szerepe van a belső, illetve 
külső szakértők bevonásának. Ezek természetesen mind a minőség- mind a környezetirányítás, 
mind a biztosítás területén segítséget nyújthatnak. Az, hogy milyen alapon, illetve milyen feltételek 
alapján válasszák ki a külső szakértőket, a megkérdezettek közül senki sem tudott egyértelmű 
kiválasztási szempontot meghatároznia. Azonban érdekes válaszaik, illetve kérdéseik a későbbi 
kérdőív elkészítésénél igen értékesek voltak számomra.  
 
• Szinte mindenki más és más indokot említett, kivéve a biztosítási bróker megbízásánál. Itt 

mindenki véleménye a következők szerint csengett egybe:  
 

- A brókert a biztosító fizeti  ⇒  Nekem nem kerül semmibe 
- A bróker szakember  ⇒  Én nem értek hozzá  
- A bróker tárgyal a biztosítókkal ⇒  Készen kapom a szerződést 
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Fontosnak tarom azonban megjegyezni, hogy az előbbi egy idillikus állapotot feltételezve 
valósulhatnak meg, ami a piacon jelenleg kis számban tapasztalható. Amennyiben az előbbi 
elvárásokat még is kielégíti a bróker, akkor beszélhetünk szakképzett brókerről. A vizsgálat 
azonban rávilágított arra is, hogy legalább is ezen, általam előzetesen vizsgált 27 vállalatnál kevés 
vezető dolgozott együtt szakképzett brókerrel. A megbeszélés során a megkérdezettek 20%-nál is 
kevesebb volt elégedett brókerével. Ennek ellenére megállapítható volt, hogy a külső 
kockázatelemző cég sokat tud segíteni, azonban egyetértettek velem abban is, hogy számukra is 
fontos, ezen téma bővebb ismerete.  
 
• A jó biztosító és biztosítás fontos kockázatmenedzsmenti eszköz, fogalmazódott meg többször 

is a vállalati vezetők részéről. A jó biztosítótól és biztosítástól a következők elvárások 
fogalmazódtak meg:   

   
- Optimális ár 
- Optimális biztosítási védelem 
- Fizetőképesség 
- Kapcsolattartás, elérhetőség 
- Korrekt tájékoztatás 
- Megbízhatóság, bizalom 
- Állandóság, folyamatosság 
- Szükséges igények felkeltése 

 
Az elvárások egymás alá rendezése, egyben fontossági sorrendet is jelent. Sajnos teljes 

bizonyosságot nyert azon feltételezésem, hogy még mindig a megkérdezettek több mint 80%-nál a 
legfontosabb tényező a biztosítás ára. Szerencsés tovább lépés azonban az optimális biztosítási 
védelem második legfontosabb helyen történő említése az elvárások területén. A fizetőképesség 
pedig a nagy katasztrofális károk - egyre sűrűbb �megjelenésével, illetve biztosítók szembeni 
bizalmi válság hatására, máris a harmadik legfontosabb helyre került a rangsorban, a 
megkérdezettek 72%-nál. A folyamatos, állandó partneri kapcsolat ugyan olyan fontos a 
biztosítottaknak, mint a korrekt tájékoztatás. Abban mindenki véleménye megegyezett, hogy azt a 
biztosítást, ahol a biztosító vagy az azzal azonosított kapcsolattartó hitelét veszti, a lehető 
leghamarabb meg kell szüntetni. A folyamatos jelenlét kell hogy tükrözze a megbízók felé a 
biztonságot, folytonosságot. Az állandó összeolvadások, névváltozások, tulajdonosi kör változásai 
mind, mind bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot keltenek a leendő biztosítottakban. A biztosítók 
ISO minősítése a vállalatvezetőkben erősítette a bizalmat a biztosítási termékekkel kapcsolatosan.     
 

Arra a kérdésemre, hogy milyen további kockázat-menedzsmenti intézkedéseket tesznek, az 
alábbi válaszokat kaptam:  
 
• Technikai jellegű intézkedések: 
 

- Távfelügyeleti riasztó és biztonsági rendszerek 
- Megfelelően tervezet üzemeltetés és karbantartás   

 
• Pénzügyi intézkedések: 
 

- Megfelelő tartalékképzés 
- Szerződési feltételek kedvező alakítása 

 
• Személyzeti jellegű intézkedések: 
 

- A munkavégzés hatékony ellenőrzése 
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- Előnyös munkavállalói és kollektív szerződések kialakítása  
 
• Külső eszközök: 
 

- Kárelhárító szervezetekkel való kedvező kapcsolat kialakítása (rendőrség, mentő) 
- Kockázat kezelésre létrehozott szervezet alkalmazása 

 
• Hatósági eszközök: 
 

- Szerzői jogok védelem 
- Bűncselekmények megelőzése 

 
c) Minőség- és környezet- biztosítás kapcsolata és hatékonysága 
 

Minőségirányítás témakörét, szinte kivétel nélkül minden cégvezető - valamilyen szinten - 
ismerte. A környezetirányítási rendszer lehetőségeiről, már nagyobb visszafogottsággal 
nyilatkoztak. A vizsgált cégek 20%-nál is kevesebb volt az, aki alkalmazza, illetve egy éven belül 
bevezetni szándékozik-e rendszert. A vállalatok közül is kivétel nélkül csak a multinacionális, nagy 
árbevételű cégek, akik ebbe a körbe tartoznak. A vezetők a minőségirányítási rendszer 
megismerésénél és bevezetésénél meghatározó érvként fogalmazták meg a következőket (a teljesség 
igénye nélkül): 
 
 

- A piaci elvárásnak történő jobb megfelelés 
- A vállalatról kedvezőbb kép alakul ki 
- A beszállítók és a vevők bizalmát növeli 
- A szükséges változások bevezetése egyszerűbb 
- Az ellenőrző műveletek hatékonysága nő 
- Bizonyítja és biztosítja a vezetés tájékozottságát 

 
Látható, hogy igazából a �fogyasztó� a piacon keresztül határozza meg, hogy milyen 

terméket vásárol meg, milyen biztonsági, anyagi és egyéb paraméterekkel. Amennyiben tovább 
erősödik a környezetünkkel kapcsolatos mindennemű elvárása a �fogyasztónak� akkor várható, 
hogy a kereskedelemben változás következik be. A nagy környezeti terheléssel előállított 
�veszélyes� termékekre nem lesz kereslet. Várhatóan a környezettudatos gondolkodás erősödése 
mellett a �tiszta és biztonságos� termékek irányába fog elmozdulni a kereskedelem. Egybecsengett 
a vállalati vezetők véleményével azon észrevételem is, hogy ahogy a minőségirányítási rendszert is 
egyfajta külső igénynek (piac) történő megfelelni vágyás hozta előtérbe, ugyanez az igény, 
nemsokára kikényszeríti a környezet irányítási rendszer bevezetésének nagyobb mértékű 
térhódítását is.   
 
d) A marketing szerepe 
 

Megállapítható volt, hogy a vezetők a marketinget egy olyan tudatos tevékenységnek 
tekintik, mely a vállalat piacképességének megtartására és fejlesztésére irányul, a szükségletek jobb 
kielégítését és hatékonyabb gazdálkodást szolgálja. A piaci igények felmérése (sőt az igények 
felkeltése is) a marketing tevékenység egyik fontos és igen szerteágazó területe. A közeljövő 
élelmiszer minőségi és biztonsági igényeire - mondták a cégvezetők - fel kell készülni és a 
tendenciákat sem szabad figyelmen kívül hagyni. 
 
• Minőségi igények:   
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- EU normákhoz való igazodás (szabványok harmonizálása-konyakos meggymag) 
- Az előírások betartása (egyetlen osztrák pincészet glikolos borhamisítási ügye - 

média hatására - alapjaiban rázta meg az osztrák borkereskedelmet) 
 
• A fogyasztói igények:  
 

- Egészséges táplálkozás igénye 
- Stabilitás igénye 
- Gyártóval szembeni igénye 
- Környezet védelmének igénye 

    
• A termelő minőségügyi feladatai: 
 

- Fogyasztói igények felmérése 
- Egy adott igénynek megfelelő, kiegyenlített minőségű termék előállítása 
- Bármikor és gyorsan tudja a gyártott termékkel a minőségi igények változását 

követni 
 

A vállalti vezetők kifejtették, e feladatoknak csak úgy lehet megfelelni, hogy a gyártó a 
teljes termelési folyamat minden a minőségre ható lépését pontosan ismeri, kézben tartja és képest 
azt úgy szabályozni, hogy mindig a kívánt minőségű készterméket állítsa elő.          
 
e) A törvényi szabályozásokkal kapcsolatos várakozások 
 
Többen felhívták figyelmemet a beszélgetések során, hogy a táplálkozás területén robbanásszerű 
változások tapasztalhatók az egész világon. A természetes és bio- élelmiszerek valamint egyre 
kevesebb feldolgozottsági folyamaton átesett élelmiszerek iránt a külföld után egyre nő a hazai 
érdeklődés is. Nagy a kereslet a méz, gyógynövények, különböző magvak csírái, házi tej és 
különböző tejtermékek iránt is. Probléma azonban az a termékfelelősségi törvényi kizárás, ami 
alapján a földművelés, az erdőgazdálkodás, az állattenyésztés, halászat és a vadászat feldolgozatlan, 
természetes állapotú termékeire nem vonatkozik a törvény. Emiatt illetve a nehezen 
értelmezhetőség miatt is minden szereplőben nagy a tanácstalanság. A vizsgált csoportnak egy 
fiktív példát mutattam be, melyben feltételeztem, hogy egy termelőtől megvásárolt méz illetve 
propolisz káreseményt okozott. Újabb feltevésem igazolódott vissza azzal, hogy a megkérdezettek 
50%-a szerint a termékfelelősségi törvény értelmezhető ilyen �feldolgozatlan� termék esetében is. 
A termelő, a fogyasztó, sőt maga a biztosító és véleményem szerint a jogalkotó is bizonytalan lenne 
ennek, vagy hasonló ügyek elbírálásánál. Ezért is lenne célravezető ezen kivétel megszüntetése, 
valamint Luxemburghoz hasonlóan a termékfelelősségi törvény kiterjesztése ezen feldolgozatlan 
termékekre is. 
 
f) A beszállítókkal kapcsolatos elvárások 
 
A megkérdezet vezetők közel 50%-nál - tevékenységéből fakadóan is, szolgáltató illetve 
agribizniszhez tartozó - minimális a kapcsolata és ebből következően az elvárása is a beszállítókkal 
szemben. A mezőgazdasági feldolgozó vállalatoknál kisebb 5%-os, míg az élelmiszer 
kereskedelemmel foglalkozók között, nagyobb (közel kétszeres) igény mutatkozik a minősített 
beszállítókkal irányába. A megbeszélés közben, arra utaltak a vállalati vezetők, hogy azon 
termékeiknél, ahol határon túlra történik szállítás, igyekeznek a beszállítóiknál tovább érvényesíteni 
a velük szemben megkövetelt minőségjavulást.     
 
g) A vállalat biztosítással kapcsolatos káreseményei 
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A vállalatok kárairól tartott beszámolók után szinte kivétel nélkül megállapítható volt a 
hangsúlyokból az is, hogy a vagyonjellegű károk után egyre erőteljesebben van jelen a felelősségi 
károk, illetve kárigények. Néhány példán bemutatva, a vezetők belátták, hogy egyre nagyobb 
figyelmet kell szentelni a felelősség kérdéskörének. A károk átvizsgálásánál több helyen is kiderült, 
hogy nem mindig minősítették kategóriájának megfelelően a bekövetkezett károkat. Több esetben 
előfordult, hogy olyan tűzesetet, ahol egy hibás termék volt a tűz okozója, egyszerűen 
vagyonbiztosítási kárként könyveltek el, pedig ez a termékfelelősségi káresemény klasszikus 
példája.  

 
Ez is bizonyítja, hogy a piaci szereplők tájékoztatása mellett milyen fontos szerepe van a 

biztosítóknak, fogyasztóvédelemnek és auditálóknak a megfelelő információk áramlásában. A 
biztosítottak nem teljes körű tájékoztatása súlyos problémákat okozhat. A fogyasztók, partnerek 
tájékoztatása elkerülhetetlen, és úgy gondolom minimális elvárás is a XXI. században.  
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7. A hazai vállalkozások működési sajátosságainak felmérése és értékelése a 
felelősségbiztosítások témakörében 

 
       

A magyar biztosítási piac egyik meghatározó biztosítótársaságának adatbázisára 
támaszkodva 2000-2001-ben készítettem kvótás kérdőíves felmérésemet. Hasonló felmérés 
Magyarországon még nem történt. Németországban készült néhány elemében hasonló, de teljes 
egészében nem foglalkoztak még e kérdéskörrel. A vizsgált biztosítótársaság a nem életbiztosítás - 
mezőgazdaság, ipar - területen közel 45%-os piaci részesedéssel rendelkezik. Ennek megfelelően 
ezen adatbázisból a csoporton belül véletlenszerűen kiválasztásra került cégek jó közelítéssel teljes 
képet nyújthatnak a magyar vállalkozói kör véleményéről. A csoportok kiválasztása több tényező 
alapján történt: 
 

• Méret 
• Tevékenységi kör 
• Földrajzi elhelyezkedés  

 
A vizsgálatok elsősorban a termékfelelősségre, minőségirányításra, kockázat-menedzsmentre és 
ezek egymásra gyakorolt hatására irányult. Továbbá arra, hogy a marketing mint eszköz milyen 
szerepet tölt be a vállalatok döntéseiben a biztonság, megbízhatóság és kiszámíthatóság 
kérdéskörében. A kérdőív a D jelű mellékletben került elhelyezésre. A 12. ábrától és 7. táblázattól 
az ott szereplő értékek önálló kutatásaim eredményeit tartalmazzák, ezért forrás nem kerül 
megjelölésre. Ahol a minta száma indokolta db számok lettek jelölve az ábrán illetve táblázatban, 
mert megtévesztő lett volna a százalékos jelölés. A szövegben viszont általában jelölve lett mind a 
két érték.      
 

Összesen 130 vállalat került a mintába. Ezek tevékenységi köre a következőképpen alakult: 
68-nak mezőgazdasági, 45-nek ipari, 56-nak kereskedelmi és 35-nek szolgáltató (Egy cég több 
tevékenységi kört is megjelölhetett). Lásd a 12. ábrán. 
 

szolgáltató
17%

mezőgazdasági
34%

ipari
22%

kereskedelmi
27%

 
  

12. ábra: A tevékenységi körök szerinti elosztás 
 

A gyártott/forgalmazott termékek feldolgozottság szintjüket tekintve elsősorban 
mezőgazdaságiak (65 cégnél), illetve ipari késztermék (49 cégnél); jóval kisebb arányban fordul elő 
ipari alapanyag, illetve ipari késztermék. A megkérdezett vállalatok döntő többsége hazánkban, 
illetve Európában tevékenykedik.  69 vállalat piacra jutási köre európai, 37-nek pedig országos, s 
mindössze hét vállalaté regionális. 17-en nemzetközi tevékenységet folytatnak. A tulajdonosi 
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struktúrát tekintve elsősorban 100%-os belföldi tulajdonú vállalatok kerültek a mintába (85). 100 
%-os külföldi tulajdonban mindössze 11 vállalat van a megkérdezettek között. A többi cég esetében 
külföldi tulajdon is van a tőkeösszetételt tekintve, azonban itt fele-fele arányban vannak jelen a 
kisebb külföldi tőkehányaddal rendelkezők (50% alatti); illetve az erősebb külföldi jelenlétet 
képviselő vállalatok (17-17 vállalat). Lásd a 13. ábrán. 25 cég multinacionális vállalatcsoport tagja. 
 

Külföldi > 50% 
13%

Külföldi < 50% 
13%

Külföldi 100%
 8%

Belföldi 100%
 66%

 
 

13. ábra: A tulajdonosi kör összetétele 
 
7.1. Minőségirányítások alkalmazása 
 

A megkérdezett cégek mintegy fele (64) alkalmaz minőségirányítási rendszert, többségük az 
ISO 9001-t. Akik jelenleg nem alkalmaznak, azoknak valamivel több, mint a fele tervezi a jövőben 
a minőségirányítási rendszer bevezetését. Környezetirányítási rendszerrel már jóval kevesebben 
rendelkeznek, mindössze 12 vállalat. A bevezetést is csak 20%-uk fontolgatja. A vállalatok 
környezetét vizsgálva megállapítható, hogy a beszállítóik csak részben rendelkeznek 
minőségirányítási rendszerekkel. Azok a cégek, amelyek nemzetközi konszernek a tagjai, ott az 
anyavállalat csaknem minden esetben rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, és 70%-uknak 
környezetirányítási rendszerük is van. 
 

Ha az anyavállalat rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, akkor a leányvállalatok 87%-
ának szintén van ISO minősítése. A környezetirányítási rendszer már nem gyakorol ilyen hatást a 
leányvállalatokra, csak 55%-uk vezette be azok közül, ahol az anyavállalatnak van 
környezetirányítási rendszere. 
 

A 0,5 milliárd feletti éves nettó árbevétellel rendelkező cégeknek van minőségirányítási 
rendszerük. Minél nagyobb a vállalat, annál inkább az tapasztalható, hogy rendelkezik 
minőségirányítási rendszerrel. A nagyobb vállalatok többségénél 1996 után következett be 
káresemény. A 93-évi X. törvény, 1994-től történő bevezetése után néhány év elteltével már 
éreztette hatását a tudatosabb fogyasztói magatartás, ami konkrét kárbejelentések formájában 
jelentkezett a termelői és a biztosítói oldalon.     
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Akik rendelkeznek minőségirányítási rendszerrel, azok marketing tevékenységét támogatja 
az Agrármarketing Centrum, a Terméktanács, illetve a Kamarák. Ezen szervezetek részéről a 
környezetirányítási rendszer meglététől függetlenül történik a támogatás. 

Minőségirányítási rendszerrel rendelkező vállalatok közül az első 1993-ban vezette be. 
1996-tól folyamatosan emelkedett a létszám. Látható a 14. ábrán, hogy a Termékfelelősség-
biztosítás 77 vállalatnak van, ezek többsége (22 cég) 1994 előtt kötötte meg. 1994 után 55 cég 
kötött termékfelelősség-biztosítást, ebből hatnak tevékenységi köre mezőgazdasági.  
 

Tf.biztosítás 
van 1994 előtt

17%

Tf.biztosítás 
van 1994 után

42%

Tf.biztosítás 
nincs
41%

 
 

14. ábra: A termékfelelősség-biztosítás elterjedése Magyarországon működő vállalatok 
körében 

 
7.2. Termékfelelősségi károk kockázatai 
 

A megkérdezett vállalatok valamivel több, mint egyharmadának volt már 
termékfelelősséggel kapcsolatos kára, mely esetén fizetett a biztosító. A kártérítés összege néhány 
esetben volt csupán 100 ezer forint alatti, az esetek többségében az 1 millió forintot is meghaladta. 
A vizsgált cégek 10%-ának volt legalább két olyan termékfelelősséggel kapcsolatos kára, melyek 
esetén a biztosító fizetett. Megállapítható, hogy az esetek döntő többségében peren kívüli 
megegyezés született. A vállalatok és a biztosítók is próbálnak megegyezni. Elenyésző azon esetek 
száma, amikor bírósági ítéletre teljes mértékű kártérítés történt. A káresemény 60%-a 
Magyarországon következett be, jelentős még az Európában történt károk aránya (35%) is. Akik 
Európában tevékenykednek és bekövetkezett a káresemény, 42%-uknál határainkon túl történt ez az 
esemény. A világ piacain tevékenykedőknél jelentős mértékben történt kár Európában, illetve 
Amerikában is. 
 

Termékfelelősségi károk esetén a kutatás/fejlesztés területén leginkább azzal a 
következménnyel számolnak, hogy a kár, hatással lesz az előállítandó termékre. Jelentős még a 
vagyoni kár illetve a felelősségi kár. A gyártási folyamatirányításban probléma az üzemszünet miatt 
adódhat, illetve a vagyoni kár is lehet jelentős. Ezen a területen szintén nagyon fontos az 
előállítandó termékekre gyakorolt hatás. Számottevő még a felelősségi kár és a 
környezetszennyezés. Az anyagszállítás/mozgatás/raktározás területével kapcsolatban leginkább a 
vagyoni kár problémája merül fel. A személyszállítással kapcsolatban a felelősségi kár a 
legmeghatározóbb. A szállítást, mozgatást ellenőrző rendszerek esetében leginkább vagyoni kárral 
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számolnak, illetve az előállítandó termékre gyakorolt negatív hatással. A felelősségi kár is lehet 
jelentős. A fuvarozókkal, szállítmányozókkal kapcsolatban a felelősségi kár az, amitől a leginkább 
tartanak. Az előállítandó termékre gyakorolt hatás is okozhat még gondot a vagyoni felelősségen 
túlmenően. A környezetszennyezéssel kapcsolatos gondokon kívül erőteljesen jelennek meg az 
ügyvédi/peres eljárás költségei is. A vevőknél, ügyfélkörnél várható károk tekintetében a vagyoni 
kár, illetve a felelősségi kár lehet nagyon jelentős. Komoly következményekkel számolnak még az 
előállítandó terméket érhető károkkal kapcsolatban, illetve peres/ügyvédi eljárás merülhet még fel a 
termékfelelősségi károkkal összefüggésben. A beszállítók által szolgáltatott termékekkel 
kapcsolatban leginkább vagyoni károk azok, amelyek felmerülhetnek. Az ügyvédi/peres eljárás 
költségeivel szinte minden esetben számolni kell. 
 

Ahol a tulajdonos külföldi, illetve jelentős külföldi tulajdonhányaddal rendelkezik a cég, 
azok szerint a termékfelelősségi kockázatokat a termelő egyáltalán ne, vagy csak részben viselje. A 
belföldi tulajdonú cégek a felelősségviselést inkább a termelőre hárítanák. Azok a cégek, amelyek 
külföldi tulajdonban vannak és van termékfelelősség-biztosításuk, azt 1994 előtt kötötték meg; a 
belföldi tulajdonú cégeknél érezhető inkább az 1994-es termékfelelősségi törvény hatása. Akik nem 
mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, azoknál a vállalatoknál már 1994 előtt megkötötték a 
termékfelelősség-biztosítást. Akik mezőgazdasági területen tevékenykednek, azoknak fele-fele 
arányban volt felelősségbiztosításuk 1994 előtt, illetve 1994 után. Akik ipari termékekkel 
foglalkoznak, kereskedelmi körben tevékenykednek, illetve szolgáltatók, már 1994 előtt 
megkötötték a termékfelelősség-biztosítást. Az ipari termékek értékesítésével foglalkozó cégek 
többségében már 1994 előtt kötöttek felelősségbiztosítást. A mezőgazdasági termékeket értékesítő 
cégek közel fele 1994 után kötött csak ilyen jellegű biztosítást. Azok a vállalatok, amelyek piacra 
jutási köre a legszélesebb az egész világon, már 1994 előtt kötöttek biztosítást. Az Európában 
tevékenykedők többsége is így járt el. A hazánk területén működő termékfelelősség-biztosítással 
rendelkező cégek fele-fele arányban kötötték meg a biztosítást 1994 előtt, illetve után. A 
multinacionális vállalatcsoport tagjai, ha kötöttek termékfelelősség-biztosítást, akkor azt 1994 előtt 
tették. Azoknak a vállalatoknak a többsége, amelyek rendelkeznek minőségirányítási rendszerrel, 
1994 előtt kötöttek termékfelelősség-biztosítást. A vizsgált mintában 77 cég rendelkezik 
termékfelelősség-biztosítással, közülük 20-nak, tehát 26%-nak volt már termékfelelősséggel 
kapcsolatos káruk. Döntő többségüknél 1994-et követően történt a káresemény. 
 

A vizsgált vállalatok valamivel több mint 20%-a úgy gondolja, hogy a tudományos-
technikai fejlődés eredményeinek következtében feltételezett termékfelelősségi kockázatokat a 
termelő viselje. 40%-uk szerint a termelő csak részben viselje, 25%-uk szerint pedig a termelő 
egyáltalán ne viselje ezen károkat. A többiek úgy gondolják, hogy később elképzelhető, hogy a 
termelők viseljék a károkat. Egyharmaduk szerint kifejezetten a veszélyes termékekre kellene csak 
vonatkoznia a termelők felelősségének. A megkérdezett vállalatok közel fele úgy gondolja, hogy a 
termékfelelősség körébe vonják be mezőgazdasági termékeket is. Valamivel több, mint 
egyharmaduk szerint ez csak részben történjen meg, 10%-uk pedig úgy véli, hogy ez csak később 
elképzelhető (15. ábra). 
 

Kötelező felelősségbiztosítás bevezetését támogatná a megkérdezettek közel 30%-a, csak 
részben támogatja közel 40 %-uk, valamivel több, mint egynegyedük később tartja elképzelhetőnek. 
(16. ábra) Egyharmaduk szerint a veszélyes termékekre vonatkozóan lenne szükség, kötelező 
termékfelelősség-biztosításra. 
 
7.3. A kockázat-menedzsment és a marketing szervezetek alkalmazása 
 

A megkérdezett cégek közül 82 alkalmaz kockázat-menedzsmentet, többségük 1995 után 
vezette be. Több mint 70%-uk marketing tevékenyégét támogatják kamarák, közel 40 %-ukat pedig 
a Terméktanács, s �csak� 20%-ukat az Agrármarketing Centrum. A megkérdezett vállalatok közel 
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egyharmada működik együtt hasonló tevékenységű vállalatokkal a piaci potenciál növelése, a közös 
beszerzési központok kialakítása, a közös raktározási, disztribúciós lehetőségek kiépítése, 
használata és a közös termékpolitika érdekében. 10%-uk működik együtt egyes termékek közös 
reklámozása terén, 15%-uk a közös piackutatások lebonyolítása során. 
 
 

később 
elképzelhető

10%
nem
5%

részben
36%

igen
49%

 
 

15. ábra: A mezőgazdasági termékek bevonásának támogatása a termékfelelősség körébe 
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16. ábra: A kötelező felelősségbiztosítás bevezetésének támogatása a termékfelelősség körébe 
 

A kis árbevétellel rendelkező cégeknek nincs önálló marketing szervezetük, így a marketing 
feladatokat általában más vállalati szervezeti egységek munkatársai látják el, esetleg külső 
szervezetek végzik. A közepes bevétellel bíró cégeknél már többnyire van önálló marketing 
szervezet. A nagy árbevételű vállalatok esetében pedig szinte mindig van önálló marketing 
szervezet, amely vagy a vállalati csúcsvezetésnek, vagy pedig más szervezeti egységnek van 
alárendelve (itt már megoszlik az eredmény, 7. táblázat). 
 
7. táblázat: A marketingfunkciók ellátásának megoszlása 
 

Marketing szervezet:  
Válaszok gyakorisága 

(db) 
A csúcsvezetésnek van alárendelve 44 
Máshová van alárendelve 34 
Nincs, mások végzik 38 
Nincs, külső szervezetek végzik 12 

 
Főállású marketingesek száma a cégeknél általában 1-3 fő. A kisebb árbevételű cégeknél 

szinte kizárólag egy személy foglalkozik a marketinggel főállásban. A közepes árbevételt elérő 
vállalatok javánál is csak egy fő látja el a marketing feladatokat a cégnél. Ritkábban 2-3, illetve 4-5 
fő. A magasabb árbevételnél a 2-3 fő dominál, de már szép számmal vannak cégek, ahol 4-5 fő 
foglalkozik marketinggel. A legmagasabb árbevételű vállalatok 4-5, 6-10, illetve 11-30 főt 
foglalkoztatnak a marketingosztályon - ezek megoszlása: 31-30-20%. (itt csak azokra a cégekre 
lehetett elkészíteni a kereszttáblát, amelyek válaszoltak az árbevétel kérdésre: 91). 
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A reklám, a promóció csaknem minden vállalatnál (108) a marketing területhez tartozik (8. 
táblázat). (Nincs különbség az árbevétel alapján.) A piackutatás az esetek többségében a 
marketinghez tartozik a vállalatoknál (89). A magasabb árbevételű cégeknél nagyobb arányban 
kerül a marketinghez ez a terület. A termékfejlesztés, valamint az ár meghatározása nem tartozik a 
vizsgált cégek döntő többségénél a marketing területhez. A csomagolástervezés nagyon kevés 
vállalatnál marketing feladat, azok mind magas árbevételű cégek. A termékbevezetés is csak 28 
esetben bizonyult marketing feladatnak, döntő többségében a magasabb árbevétellel rendelkező 
cégeknél. A vevőszolgálat összesen 33 esetben tartozik a marketinghez, ezek közül 21 magasabb 
árbevételű cég volt, s a megkérdezett cégek jelentős részénél a PR is a marketinghez tartozik (Nincs 
szignifikáns különbség az árbevétel szerint). A minőségirányítás pedig csak 5 vállalatnál tartozik e 
területhez. Ez valószínűleg azért alakult így, mivel a vállalatok elenyésző száma tudja csak belső 
erőből megoldani az ISO minősítés kérdéskörét. Nagyobb számban külső szakembereket és cégeket 
vonnak be ezen tevékenység elvégzésére. Az eredmények azt mutatják, hogy a vállalatoknál 
elsősorban a klasszikus területek (reklám, promóció, piackutatás, PR) tartoznak a marketinghez. A 
termékbevezetés, de főleg a termékfejlesztés alulreprezentált. A vevőszolgálat alacsony részaránya 
a tevékenység kevésbé aktív jellegére utalhat, illetőleg arra, hogy a vevőszolgálatot sokan a 
reklamációkezeléssel azonosítják. 
 

A kis árbevételű cégek alkalmi, vagy ismétlődő kapcsolat keretében szervezik az akciókat. A 
nagyobb árbevétel esetében az ismétlődő, de feladattól függő együttműködés a jellemző. Ott már 
találtam tartós együttműködésre, partneri kapcsolatra is példát. A kóstoltatások szervezésére már 
tartósabb kapcsolatok alakulnak, sokkal ritkább az alkalmi, eseti kapcsolat. Ezt a szolgáltatást 
leginkább a magasabb árbevételű cégek veszik igénybe. A kisebb árbevétellel rendelkező cégek 
fele-fele arányban vesznek igénybe ismétlődő, illetve alkalmi kapcsolatot piackutatás céljából. A 
közepes árbevételnél erősödik az ismétlődő kapcsolat. A magasabb árbevétel esetében pedig már 
dominál, az alkalmi kapcsolat pedig eltűnik és a tartós együttműködés kerül előtérbe. Az esemény- 
és rendezvényszervezés tekintetében teljesen vegyes a megoszlás. A reklámok tervezése elsősorban 
ismétlődő, de feladattól függő együttműködést igényel. A kisebb cégeknél ezt azt alkalmi, eseti 
kapcsolat, a nagyobbaknál pedig a tartós partneri kapcsolat �egészíti ki�. A reklámanyagok 
elkészítésénél hasonlót tapasztaltam. A kiállítás- és vásárszervezésnél ugyanez a tendencia 
figyelhető meg, csak valamivel kisebb erőteljességgel. Az ISO 9000, 9001-nél a tartós és ismétlődő, 
az ISO 14000-nél az ismétlődő és eseti kapcsolatok figyelhetők meg (bár ez utóbbinál összesen csak 
7 adat van). A biztosítások tekintetében a tartós kapcsolatot részesítik előnyben (25-ből 15-en, 9. 
táblázat.). 
 
8. táblázat: A marketinghez tartozó vállalati területek 
 

Válaszok gyakorisága  
Marketing terület: (db) (%) 
Reklám, promóció 108 80 
Piackutatás 89 68 
Termékfejlesztés 5 4 
Ár meghatározása 9 7 
Csomagolás tervezése 20 15 
Termékbevezetés 28 21 
Vevőszolgálat 33 25 
PR 81 62 
ISO 5 4 

 
9. táblázat: A külső marketing szervezetekkel kialakított kapcsolat erőssége 
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Kapcsolati erősség: Tartós (db) Ismétlődő (db) Alkalmi (db)
Akciók szervezése 7 21 9 
Kóstoltatások szervezése 11 9 9 
Piackutatás 9 46 17 
Esemény- és rendezvényszervezés 15 26 15 
Reklámanyagok tervezése 20 54 18 
Reklámanyagok elkészítése 18 56 20 
Kiállítás- és vásárszervezés 14 30 20 
ISO 9000 19 17 3 
ISO 14000 3 4 0 
Biztosítás 15 10 0 

 
Azok a cégek, amelyek piacra jutási köre a világ, az akciók szervezése során általában 

ismétlődő kapcsolatot vesznek igénybe. Az Európában tevékenykedő vállalatok többsége a 
kóstoltatásokat tartós együttműködés körében szervezi. A hazai piacon működők inkább ismétlődő 
kapcsolatokat alakítottak ki. A piackutatásnál a világméretekben gazdálkodó cégek a tartós és 
ismétlődő kapcsolatok hívei, a hazai piacon tevékenykedők már csaknem fele-fele arányban az 
ismétlődő, illetve az eseti kapcsolatokat veszik igénybe. Az esemény- és rendezvényszervezésnél is 
jobban építenek a tartós kapcsolatokra a nagyméretekben tevékenykedők. A hazai piacon jobban 
megengedhető az alkalmi kapcsolat is. A reklámanyagok tervezésénél és elkészítésénél ugyanez a 
helyzet. A kiállítás- és vásárszervezés tekintetében az ismétlődő kapcsolatokat részesíti előnyben a 
megkérdezett cégeknek csaknem a fele (64-ből 30), de itt már bátrabbak a távolabbi piacra szállítók 
is (vannak eseti kapcsolataik, és egyáltalán nem dominál a tartós partneri kapcsolat). A 
minőségirányítások esetében inkább tartós, de legalább ismétlődő az együttműködés a 
desztinációtól függetlenül. 
 

Az akciók szervezésénél a mezőgazdasági vállalatok többségének kapcsolata alkalmi, egyik 
sem működik tartósan együtt e feladatok ellátására külső szervezetekkel. A szolgáltató cégek azok, 
amelyek tartós kapcsolatokat alakítottak ki, és ismétlődő az együttműködésük. A piackutatással 
kapcsolatban ugyanezt állapíthatjuk meg - akárcsak az esemény- és rendezvényszervezésnél. A 
reklámanyagok tervezése és elkészítése során az ismétlődő kapcsolatok dominanciája érvényesül. A 
szolgáltató vállalatoknál még a tartós partneri kapcsolat erős, a mezőgazdasági vállalatok pedig 
hajlamosak az alkalmi kapcsolatokra is. Ugyanez állapítható meg a kiállítás- és vásárszervezés 
esetében is. A minőségirányításnál még a mezőgazdasági vállalatok is a tartós kapcsolatot 
preferálják. 
 

A piaci potenciál növelése érdekében 43 cég válaszolta azt, hogy együttműködik hasonló 
tevékenységű vállalatokkal - ezek többsége (27) magas árbevételű cég (10. táblázat). Közös 
beszerzési központok kialakításánál 36 cég működik együtt más cégekkel, ezek többsége is magas 
árbevétellel rendelkezik (27). Piackutatások lebonyolításánál 17 cég kooperál - itt nincs szignifikáns 
különbség az egyes árbevételi csoportok között. Az egyes termékek közös reklámozása illetve a 
közös raktározási, disztribúciós lehetőségek kiépítése, használata esetében is �vegyes a kép�. 
Termékcsomagolás-fejlesztésnél alig működnek együtt (5). Közös termékpolitikánál 46-an, abból 
32 magasabb árbevételű cég. A horizontális együttműködés tehát a logisztika területén valósul meg 
leginkább, a marketing területén viszont csak a termékpolitika tekintetében. 
 
10. táblázat: Horizontális együttműködés a vállalatok között 
 

Együttműködési lehetőségek: Válaszok gyakorisága (db) 
Piaci potenciál növelése 43 
Közös beszerzési központok kialakítása 36 
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Közös piackutatások lebonyolítása 17 
Egyes termékek közös reklámozása 13 
Közös raktározási, disztribúciós leh. 43 
Termékcsomagolás fejlesztés 5 
Közös termékpolitika 46 

 
Az alacsony árbevételű cégek az árbevételüknek kevesebb, mint 1%-át költik marketingre - 

döntő többségük kevesebb, mint 0,5%-át. A közepes árbevétel esetében is ez a megállapítás igaz, de 
ott már elvétve akadnak olyan cégek is, ahol ez az arány eléri a 3%-ot is. A magasabb árbevételnél 
már erőteljesebb az 1% körüli arány (nem a 0,5% alatti dominál), de sokkal magasabb arányt ott 
sem ér el. Bár ott az 1% összegben sokkal többet jelent. 
 
7.4. Összefüggések belső elemzései és eredményei 
 

Az elemzések következő részében a belső összefüggés rendszerét elemeztem. 
Kereszttáblázatokat készítettem a tulajdonosi struktúra, az árbevétel és a termékek feldolgozottsági 
szintje szerint. Szignifikáns összefüggéseket kerestem KHI-négyzet próba felhasználásával.  
 

Az alábbiakban szövegesen a szignifikáns eredményeket sorolom fel: 
 
a) A tulajdonosi struktúra összefüggései 
 
• Tulajdonosok szerint három kategória került kialakításra:  
 

- Hazai 
- Külföldi (külföldi tulajdonú cégbe tartozik a 100%, illetve 50% felett részarány)  
- Vegyes.  

A külföldi tulajdonú vállalatok háromnegyed része, a hazai tulajdonú vállalatok mintegy 
egyharmada rendelkezik minőségirányítási rendszerrel. A vegyes tulajdonú vállalatok a külföldi 
tulajdonú vállalatokhoz állnak közel (11. táblázat). 
 
11. táblázat: Minőségirányítás a tulajdonosi struktúra tükrében 
 

Minőségbiztosítás (db)  
Tulajdonosi struktúra Nincs Van  
Hazai 54 31 
Külföldi 7 21 
Vegyes 5 12 

 
• A környezetirányítási rendszerrel rendelkező 12 vállalat közül egyetlen egy hazai, tíz külföldi és 

egy vegyes tulajdonú van. A hazai vállalatok tehát elenyésző számban alkalmazzák még 
napjainkban is e lehetőséget. Ezt az elmaradottságot enyhíti valamennyire, hogy a hazai 
vállalatok közül 14 tervezi a környezetirányítási rendszer bevezetését. 

 
• Beszállítók minőségirányítási rendszerét tekintve különbség az, hogy a hazai vállalatok mintegy 

10%-a nem követeli meg a minőségirányítási rendszert, továbbá a külföldi tulajdonú vállalatok 
esetében a teljes körűség aránya szignifikánsan magasabb (12. táblázat). 

 
12. táblázat: Beszállítók minőségirányítása a tulajdonosi struktúra tükrében 
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Beszállítók minőségbiztosítása (db)  
Tulajdonosi struktúra Teljes körűen Részben Nem 
Hazai  2 74 9 
Külföldi  4 24 0 
Vegyes 0 16 1 

 
• A külföldi tulajdonú vállalatok esetében minőségirányítási rendszer követelménye sokszor 

annak a következménye, hogy az anyavállalat előírja a magyar leányvállalat számára (28-ból 19 
ilyen cég van). 

 
• A felelősségbiztosítási kérdéseket tekintve: 
 

- Az általános felelősségbiztosítás esetében nem mutatható ki különbség a 
tulajdonos szerint. A cégek 8%-a nem rendelkezik ilyen típusú biztosítással. 

 
- A környezetszennyezéssel kapcsolatos biztosításokat tekintve a hazai tulajdonú 

vállalatok szignifikánsan nagyobb része nem rendelkezik ilyen biztosítása (87%), 
külföldi tulajdonú vállalatok esetében ez a szám csak 60%. (13. táblázat) 

 
- A munkáltatói felelősségbiztosítás tekintetében nem mutatható ki szignifikáns 

különbség. 
 
- A termékfelelősség-biztosítást tekintve nagyon éles különbségek mutathatók ki. 

A hazai vállalatok több mint fele, nem rendelkezik ilyen biztosítással. Ez a szám 
azonban a külföldi és vegyes tulajdonú vállalatok esetében csak 17%. (14. 
táblázat) 

 
 
13. táblázat: Környezetszennyezési felelősségbiztosítás a tulajdonosi struktúra tükrében 
 

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás (db)  
Tulajdonosi struktúra Nincs 1968-1993. 1994-től 
Hazai 74 6 5 
Külföldi 17 5 6 
Vegyes 13 2 2 

 
 
14. táblázat: Termékfelelősség-biztosítás a tulajdonosi struktúra tükrében 
 

Termék-felelősségbiztosítás (db)  
Tulajdonosi struktúra Nincs 1968-1993. 1994-től 
Hazai 45 10 30 
Külföldi 5 9 14 
Vegyes 3 3 11 

 
• A termékfelelősséggel kapcsolatos károk összesítését tekintve feltűnő különbség, hogy a 85 

hazai vállalat 23 káreseményről adott jelzést, míg a 28 külföldi tulajdonú vállalat szintén 23 
esetet jelzett. Vegyes tulajdon esetén 17 vállalat 15 esetet jelzett. Ebből arra következtettem, 
hogy a külföldi és vegyes tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok jobban ismerik és jobban is 
élnek ezzel a lehetőséggel. 
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• Kockázat-menedzsment adatait tekintve, hasonlóan az előbbiekhez a külföldi tulajdonú 

vállalatok tudatosabb kockázatkezelését tapasztaltam. A 85 hazai vállalat közül 47 vállalat vesz 
igénybe szakembert a biztosítási kockázatkezelésénél, míg a külföldi tulajdonú vállalatoknál 28 
cég közül 21, 17 vegyes tulajdonú cégnél pedig 14 alkalmazza ezt a megoldást. 
 

• A tudományos technikai fejlődés eredményeinek következtében feltételezett termékfelelősségi 
kockázatokat a termelő viselje-e című kérdésre a tulajdonosi struktúra szerint a következő 
válaszokat kaptam. Az igen válaszok tekintetében nincs különbség, míg a részben válaszok 
aránya a hazai vállalatoknál 36%, a külföldi és vegyes tulajdonú vállalatok esetében 46, illetve 
47%. Ez a különbség azonban a KHI-négyzet próba szerint a szokásos szinten nem tekinthető 
szignifikánsnak. 

 
b) A gyártott/forgalmazott termékek feldolgozottsági szintje szerinti összefüggések 
 

A kérdőív megfelelő kategóriáit a KHI-négyzet próba elvégezhetősége miatt össze kellett 
vonni, az alábbiak alapján. Megkülönböztetünk mezőgazdasági termékeket és ipari termékeket 
(félkész, késztermék). 
 

• A mintában szereplő mezőgazdasági vállalatok, mint egy 25%-a ipari terméket előállító 
vállalatok 82%-a rendelkezik minőségirányítási rendszerrel. Nyilván az ipari gyártás 
következetesebb és fegyelmezettebb technológiát követel a gyártótól. A fogyasztó oldaláról a 
minőség tekintetében az ipari termékekhez hasonlóan a mezőgazdasági termékek előállításával 
kapcsolatban egyre magasabb szintű minőségi elvárások fogalmazódnak meg. Ezt támasztja alá 
az, hogy a minőségirányítás bevezetéséről a 65 mezőgazdasági vállalat közül 24 jelezte azt, 
hogy a minőségirányítási rendszere van folyamatban (15 táblázat). 

 
15. táblázat: Minőségirányítás a feldolgozottsági szint tükrében 
 

Minőségbiztosítás (db)  
Feldolgozottsági szint  Nincs Van  
Mezőgazdasági termékek 49 16 
Ipari termékek 9 40 

 
 
• A környezetirányítási rendszerekkel kapcsolatban feltűnő, hogy egyetlen egy mezőgazdasági 

vállalat sem alkalmaz ilyen rendszert. Még az ipari vállalatok esetében ez 20%-ban előfordul. 
Mivel a mezőgazdasági és a környezet kapcsolódása nagyon intenzív, ezért ezen a területen is 
változás várható. 

 
• A beszállítók minőségirányítási rendszerével kapcsolatban a következő állapítható meg. A 

részben kiépített rendszerek szintje ipari és mezőgazdasági vállalatok esetében azonos (86, 
illetve 88%). A teljes körű rendszerek aránya ipari környezetben szignifikánsabban magasabb 
(mezőgazdaság 1%, ipar 10%). A nem kiépített rendszerek esetében fordított a helyzet 
(mezőgazdaság 12%, ipar 2%). 

 
• Felelősségbiztosítások kérdését tekintve: 
 

- Általános és munkáltatói felelősségbiztosítás jellemzői az ipar és mezőgazdaság 
környezetében nem mutat különbséget.  
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- A környezetirányítási rendszerek ipari környezetben magasabb számban jelennek 
meg (16. táblázat). 

 
- A termékfelelősség-biztosítás esetében is a mezőgazdaság alacsonyabb arányokat 

mutat (17. táblázat). 
 
16. táblázat: Környezetszennyezési felelősségbiztosítás a feldolgozottsági szint tükrében 
 

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás (db)  
Feldolgozottsági szint  Nincs 1968-1993. 1994-től 
Mezőgazdasági termékek 56 4 5 
Ipari termékek 35 7 7 

 
17. táblázat: Termékfelelősség-biztosítás a feldolgozottsági szint tükrében 
 

Termékfelelősség-biztosítás (db)  
Feldolgozottsági szint  Nincs 1968-1993. 1994-től 
Mezőgazdasági termékek 32 7 26 
Ipari termékek 11 12 26 

 
 
• A termékfelelősséggel kapcsolatos károk számát tekintve különbség mutatkozik a két szegmens 

között. A mezőgazdasági vállalatok körében 32%, míg az iparnál 67%-nál volt káresemény. 
 
• Az ipari vállalatok a biztosításhoz kapcsolódó kockázat menedzsmentet magasabb arányban 

(77%) valósítják meg. Ez a szám a mezőgazdaságnál 60%. 
c) Árbevétel szerinti összefüggések 
 

Alapvetően az Európai Unió kategorizálása került alkalmazásra, mely szerint 0-500 millió 
forint, 501-1,7 milliárd forint, 1,7-10 milliárd forint és 10 milliárd forint feletti csoportokat 
különítettem el. 
 

• A minőségügyi rendszerek összefüggése az árbevétellel. A 18. táblázat egyértelműen mutatja, 
hogy a magasabb árbevételű kategóriák esetében jóval kisebb arányban rendelkeznek 
minőségirányítási rendszerekkel a cégek. Ezen a képen valamennyit javít azaz adat, hogy az 
első kategória 26%-a, a második kategória 42%-a jelezte, hogy a minőségirányítási rendszerek 
kialakítása folyamatban van. 

 
18. táblázat: Minőségirányítás az árbevétel tükrében 
 

Minőségbiztosítás (db)   
Árbevétel (milliárd Ft)  Nincs Van 
1. Kategória 0 � 0,5  32 10 
2. Kategória 0,51 � 1.7  22 14 
3. Kategória 1,71 � 10  9 23 
4. Kategória 10 felett  3 17 

 
• A környezetirányítási rendszerek működtetése szintén a nagy árbevételű cégekre jellemző, 

miként azt a 19. számú táblázat is mutatja. 
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19. táblázat: Környezetszennyezési felelősségbiztosítás az árbevételi szint tükrében 
 

Környezetirányítási rendszer (db)   
Árbevétel (milliárd Ft)  Nincs Van 
1. Kategória 0 � 0,5  40 1 
2. Kategória 0,51 � 1.7  36 0 
3. Kategória 1,71 � 10  27 5 
4. Kategória 10 felett  14 6 

 
• A beszállítók minősítése hasonló képet mutat. Teljes körű minősítés csak a magas árbevételű 

cégeknél tapasztalható, ahogy az a 20. számú táblázatnál látható. 
 
• Nemzetközi konszern esetében gyakran az anyavállalat elvárásainak következménye, hogy a 

magyarországi vállalat rendelkezik környezetirányítási és minőségirányítási rendszerrel. 
Másrészt látható, hogy ezek a vállalatok a magas árbevételű cégek kategóriájába tartoznak (21. 
táblázat).  

 
20. táblázat: Beszállítók minőségirányítása az árbevétel tükrében 
 

Beszállítók minőségbiztosítása (db)   
Árbevétel (milliárd Ft) Teljes körű Részben Nem 
1. Kategória 0 � 0,5  0 36 6 
2. Kategória 0,51 � 1,7  1 34 1 
3. Kategória 1,71 � 10  2 27 3 
4. Kategória 10 felett  3 17 0 

 
 
21. táblázat: Minőségirányítási és környezetirányítási rendszerek alkalmazása az árbevétel 
kategóriák tükrében 
 
 

 
Árbevétel (milliárd Ft) 

Minőségbiztosítási 
rendszer (db) 

Környezetirányítási 
rendszer (db) 

Összes vállalat 
(db)  

1. Kategória 0 � 0,5  0 0 42 
2. Kategória 0,51 � 1,7  0 0 36 
3. Kategória 1,71 � 10  12 8 32 
4. Kategória 10 felett  11 10 20 

 
 
• A felelősségbiztosítási kérdéseket tekintve. 
 

- Általános felelősségbiztosítás esetében a kategóriák sorrendjében a biztosítással 
nem rendelkező cégek aránya 14%, 6%, 6%, 0%. Megállapítható tehát az, hogy a 
kis cégek nem élnek ezen biztosítási védelemmel. 

 
- Munkáltatói felelősségbiztosítások és az árbevétel tekintetében megállapítható, 

hogy a 2. árbevételű kategória az, ahol leginkább alkalmazásra kerül ez a 
biztosítási lehetőség. Az 1. 3. 4. árbevételű kategóriájú cég 33%, 31% és 35%-
ban nem él ezzel a biztosítási védelemmel. 
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- Környezetszennyezési felelősségbiztosítással kapcsolatosan a 22. táblázat 
mutatja, hogy egy nagyságrenddel nagyobb arányban kerül alkalmazásra a nagy 
árbevételű cégeknél, ahol természetesen nagyobb arányban is jelentkezhetnek az 
ilyen arányú károk. 

 
- A 23. táblázatban mutatja be a termékfelelősség-biztosítás és az árbevétel 

összefüggéseit. A táblázatból két határozott tendencia olvasható ki. Egyrészt a 
magasabb árbevétel ennek a biztosítási típusnak gyakoribb alkalmazását 
eredményezi; másrészt egyértelműen kimutatja az 1993. évi termékfelelősségi 
törvény, 1994.-től hatályba lépésének következményeit. 

 
• Árbevétellel arányosan nő a termékfelelősségi károk bejelentésének száma. A negyedik 

kategóriában pedig a bejelentett károk száma meghaladja a cégek számát (24. táblázat). 
 
• Magasabb árbevételű cégeknél nagyobb arányú a részvétele a biztosítás megkötését és a 

kockázat kezelését segítőknek, ahogy azt a 25. táblázat is mutatja. 
 
 
22. táblázat: Környezetszennyezési felelősségbiztosítás az árbevétel tükrében 
 
 

Árbevétel (milliárd Ft) Környezetszennyezési felelősségbiztosítás (db) 
1. Kategória 0 � 0,5  5 
2. Kategória 0,51 � 1,7  7 
3. Kategória 1,71 � 10  22 
4. Kategória 10 felett  55 

 
23. táblázat: Termékfelelősség-biztosítás az árbevétel tükrében 
 
 

Termékfelelősség-biztosítás db   
Árbevétel (milliárd Ft) Nincs  1968-1993. 1994-től  
1. Kategória 0 � 0,5  24 2 16 
2. Kategória 0,51 � 1.7  19 9 10 
3. Kategória 1,71 � 10  9 7 16 
4. Kategória 10 felett  3 4 13 

 
 
24. táblázat:  A termékfelelősségi károk száma az árbevétel tükrében 
 
 

Árbevétel (milliárd Ft) Előfordult károk száma (db) Vállalatok száma (db) 
1. Kategória 0 � 0,5  7 42 
2. Kategória 0,51 � 1,7  8 36 
3. Kategória 1,71 � 10  23 32 
4. Kategória 10 felett  23 20 
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25. táblázat: Kockázat-menedzsment alkalmazása a biztosítások megkötésénél az árbevétel 
tükrében 
 
 

Árbevétel (milliárd Ft) Kockázat-menedzsment (db) Vállalatok száma (db) 
 1. Kategória 0 � 0,5   20 42 
 2. Kategória 0,51 � 1,7 23 36 
 3. Kategória 1,71 � 10 21 32 
 4. Kategória 10 felett 18 20 

 
 
7.5. Szegmentáció a felelősségbiztosítási és minőségirányítási rendszerek alapján 
 

Ez a szegmentáció azon a hipotézisen alapul, hogy jól elkülöníthető szegmensek alakíthatók 
ki a mintában, ha figyelembe vesszük, hogy a vállalat rendelkezik-e: 
   

- Minőségirányítási rendszerrel (ISO 9000) 
 

- Környezetirányítási rendszerrel (ISO 14000) 
 

- Felelősségbiztosítással a termékfelelősség területén 
 

- Felelősségbiztosítással a környezetszennyezés területén 
 
A szegmentáció sajátosságát az okozza, hogy a fenti paraméterek binális változót jelentenek. Ezért 
a hierarhikus klaszteranalízis módszerét választottam, mert az SPSS kezelni tudja ezzel a 
módszerrel az ilyen változókat. Az összevonási algoritmus a ward módszer volt. A futtatások 
eredményeként négy szegmens hoztam létre az alábbi megoszlásban (17. ábra). 
 

2.szegmens
16%

1.szegmens
39%

4.szegmens
18%

3.szegmens
27%
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17. ábra: A szegmensek megoszlása a mintában 
    
a) Felelősségi szegmensek jellemzése 
 
• Árbevétel szerint  
   
Az egyes és kettes szegmensben döntően a magasabb árbevételű cégek, a hármas és négyes 
szegmensbe pedig az alacsonyabb árbevételű vállalatok tartoznak (26. táblázat).     
 
 
26. táblázat: A felelősségi szegmensek jellemzése árbevétel szerint 
 
 

Árbevétel szerint (Milliárd Ft)  
Szegmensek 0 � 0,5  0,51 � 1,7  1,7 � 10  10 felett  
1. Szegmens 9 12 08 00 
2. Szegmens 2 6 5 8 
3. Szegmens 20 9 5 1 
4. Szegmens 11 9 4 0 
 

 
• Tevékenységi kör szerint 
 
Az egyes szegmensben az átlagosnál jóval több ipari cég található (63%). A szolgáltatással 
foglalkozó 10 cég közül 6 a hármas szegmensben van. A négyes szegmensben sok mezőgazdasági 
cég található (28%). A kettes szegmens viszonylag kicsi, ide mezőgazdasági és ipari cégek 
tömörülnek, közelítően fele-fele arányban (27. táblázat.).     
 
27. táblázat: A felelősségi szegmensek jellemzése tevékenységi kör szerint 
 
 

Feldolgozottsági szint (db)   
Szegmensek Szolgáltató Mezőgazdasági Ipari 
1. Szegmens  3 12 30 
2. Szegmens 0 9 00 
3. Szegmens 6 26 3 
4. Szegmens 1 18 5 

 
 
• Beszállítók szembeni elvárások szerint 
 
Azt vizsgálva, hogy a beszállítók rendelkeznek-e minőségirányítási rendszerrel, feltűnő hogy a 
teljes körű minősítést megkövetelő 6 cég mindegyike az első szegmensben van. A második 
szegmens kizárólag �részben� választ adott. A hármas és négyes szegmens válaszi megoszlanak a 
részben és nem válaszok között, megközelítően 80-20%-os arányban. Ebből az következik, hogy az 
egyes szegmens elvárásai a beszállítókkal szemben a legszigorúbbak. A kettes szegmens 
követelményei egységesen közepes erősségűek, míg a hármas és négyes szegmens kevésbé szigorú 
- laza erősségű - követelményeket érvényesít (28. táblázat).  
 
28. táblázat: A felelősségi szegmensek jellemzése beszállítók szembeni elvárások szerint 
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Beszállítók minőségirányítással (db)   
Szegmensek Teljes Részben Nem  
1. Szegmens  6 44 0 
2. Szegmens 0 21 0 
3. Szegmens 0 30 5 
4. Szegmens 0 19 5 

 
 

• A biztosítási kockázat-menedzsment alkalmazása szerint 
 
A kockázat-menedzsment alkalmazásának gyakorisága a kettes szegmensnél általános, s az egyes 
szegmensnél is magasabbnak mondható (68%). A hármas és négyes szegmensben a vállalatok 
mintegy fele él-e lehetőséggel (29. táblázat). 
 
29. táblázat: A felelősségi szegmensek jellemzése biztosítási kockázat-menedzsment 
alkalmazása szerint 
 
 

Biztosítási kockázat-menedzsment (db)   
Szegmensek Alkalmaz  Összesen  % 
1. Szegmens  34 50 68 
2. Szegmens 18 21 85 
3. Szegmens 17 35 48 
4. Szegmens 13 24 54 

 
 
• Multi-tagvállalat szerint 
 
A tulajdonosi struktúrát szegmensenként vizsgálva látható, hogy a multinacionális vállalat 
csoporthoz tartozó cégek túlnyomó részben az egyes szegmensben tömörülnek. A hármas és négyes 
szegmens pedig gyakorlatilag csak múltitól független vállalatokat tartalmaz. A kettes szegmens a 
minta megoszlásához hasonlóan 20%-ban tartalmaz múlti-vállalat csoporttagokat (30. táblázat). 
 
30. táblázat: A felelősségi szegmensek jellemzése multi-tagvállalat szerint 
 

Multi � tagvállalat (db)  
Szegmensek Igen Nem Összesen  
1. Szegmens  19 31 50 
2. Szegmens 4 17 21 
3. Szegmens 1 34 35 
4. Szegmens 1 23 24 

 
• A tulajdonosi struktúra szerint 
 
Amennyiben az előbbi kérdést másképp közelítjük meg, és a belföldi és külföldi részarány 
megoszlását elemzem akkor a hármas és négyes szegmensbe dominánsan hazai tulajdonosú 
vállalatok tartoznak. A külföldi és vegyes tulajdon inkább a másik két szegmensre jellemző (31. 
táblázat). 
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31. táblázat: A felelősségi szegmensek jellemzése a tulajdonosi struktúra szerint 
 

Tulajdonosi struktúra (db)  
Szegmensek Hazai Külföldi  Vegyes 
1. Szegmens  25 16 9 
2. Szegmens 10 7 4 
3. Szegmens 30 3 2 
4. Szegmens 20 2 2 

 
• A bejelentett termékfelelősségi káresemények szerint 
 

Az egyes és kettes szegmens tagjai azok akik a legtöbb káreseményt jelentették be. A 
szegmensekben lévő cégek számához viszonyítva az események aránya az első szegmensben 
alacsonyabb. Ez feltételezhetően a multinacionális vállalatnál alkalmazott technológiai és 
gyártási fegyelemre vezethető vissza. A hármas szegmensben egyáltalán nincs bejelentett 
káresemény, mely magyarázható a szolgáltató cégek magas arányával. A négyes szegmens mely 
döntően alacsony  - közepes árbevételű hazai vállalatokat tartalmaz, mintegy 30%-ban jelentett  
termékfelelősségi káreseményt a cégek számához mérten (32. táblázat).        
 

32. táblázat: A felelősségi szegmensek jellemzése a bejelentett termékfelelősségi káresemények 
szerint 
 

Termékfelelősségi káresemények (db)  
Szegmensek Első Második  Cégek száma  
1. Szegmens  25 7 50 
2. Szegmens 15 6 21 
3. Szegmens 0 0 35 
4. Szegmens 8 0 24 

b) A szegmensek összevont jellemzői: 
 
• 1. szegmens:  
 

A döntően ipari tevékenység és viszonylagos magas árbevétel mellett, ebben a szegmensben 
található a legtöbb multitag. A beszállítókkal szemben a legszigorúbbak, valamint magas 
arányban alkalmazzák a kockázat-menedzsment lehetőségét a biztosításaiknál. A 
termékfelelősségi káreseményeinek száma magas.        

 
• 2. szegmens:  
 

Itt főleg közepes és magas árbevételű cégek helyezkednek el, melyek lehetnek hazai és külföldi 
tulajdonban is (a minta szerkezetének megfelelő arányban). A beszállítókkal szemben kivétel 
nélkül minőségirányítási rendszer követelményekkel lépnek fel. Túlnyomó részük él a kockázat-
menedzsment lehetőségével a biztosításainak kezelésénél. A termékfelelősségi káreseményeinek 
száma a legmagasabb. 

 
• 3. szegmens:  
 

Legmagasabb arányban találhatók az alacsonyabb árbevételű cégek. Viszonylag sok szolgáltató 
cég tartozik ehhez a szegmenshez. Túlnyomó többségben hazai vállalatok azok, akik a 
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beszállítóikkal szemben a minőségirányítási rendszer meglétének tekintetében engedékenyek. A 
biztosítási kockázat-menedzsment alkalmazási szintjét tekintve a legalacsonyabb. Nincs 
bejelentett termékfelelősségi kára.        
 

• 4. szegmens:  
 

Alacsony - közepes árbevételű, döntően hazai tulajdonosú vállalatokat tartalmaz, háromnegyed 
részben mezőgazdasági profillal. Valószínűleg a profil következményeként még a 3. 
szegmensnél is lazább követelményt érvényesít a beszállítóikkal szemben a minőségirányítási 
rendszer meglétének tekintetében. A cégek közül megközelítően 50%-ban alkalmaz kockázat-
menedzsmentet biztosításainak tekintetében. Termékfelelősségi károk - cégek számát tekintve - 
30%-ban kerültek bejelentésre.        

 
7.6. A termékfelelősség-biztosítás kapcsolatának vizsgálata a cégek marketing tevékenységének 
összefüggésében   
 

A termékfelelősség-biztosítás kapcsolatos vizsgálatok kimutatták, hogy a vállalatok szakmai 
színvonala, tulajdonosi jellemzői különbségeket okoztak a termékfelelősség-biztosítás területén. 
Továbbiakba azt a hipotézist vizsgálom, hogy hasonló különbségek a marketing feladatok 
ellátásánál is kimutathatóak-e. 
   

Többváltozós módszerekkel is értékeltem a következő kérdésre adott válaszokat: 
Amennyiben a vállalat a marketing feladatok ellátásához külső céget vesz igénybe, milyen 
szempontokat érvényesít döntésében? 5 szempontot kellett rangsorolni. Az 1 a legfontosabb, az 5 a 
legkevésbé fontos szempontot jelölte. A vizsgált szempontok a következők voltak: gazdaságosság, 
eredmények megbízhatósága, szakmai színvonal, azonos vállalati kultúrkör és gyorsaság. 
 

A vállalatok külső cég igénybevételénél leginkább a megbízhatóságot (átlag: 1,92) tartják 
szem előtt, a gazdaságosság (átlag: 2,72) és a szakmai színvonal (átlag: 2,59) fontos még, a 
gyorsaság (átlag: 3,24) közepesen fontos, az azonos vállalati kultúrkört (átlag: 4,53) pedig a 
leghátrébb rangsorolják (33. táblázat). 

 
33. táblázat:  A feladat-kihelyezés motivációinak erőssége 
 
 

Motivációk erőssége Átlagos rangsor 
Eredmények megbízhatósága 1,92 
Szakmai színvonal 2,59 
Gazdaságosság 2,72 
Gyorsaság 3,24 
Azonos vállalati kultúrkör 4,53 

 
 

Akiknek van ISO-minősítésük, a szakmai színvonalat magasabbra értékelik a külsős cég 
kiválasztásának kritériumainál. Akik már 1994 előtt rendelkeztek termékfelelősség-biztosítással, 
azok a szakmai színvonalat kevésbé tartják fontosnak a külsős cég kiválasztásánál; akik 1994 után 
kötöttek ilyen jellegű biztosítást, azoknak sokkal fontosabb a másik vállalat szakmai színvonala és 
teljesen hátra rangsorolják az azonos vállalati kultúrkört. A többváltozós elemzés során elsőként azt 
vizsgáltam, hogy mely változók tartoznak szorosan össze, melyeket veszik együttesen figyelembe 
mérlegeléseik, döntéseik során a vezetők. A faktoranalízis elvégzése során a következő 
eredményeket kaptam. A rotált mátrixot mutatja a 34. táblázat.  
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34. táblázat: A vezetők mit vesznek figyelembe mérlegeléseik, döntéseik során 
 
 

VÁLTOZÓK 1. faktor 2. faktor 3. faktor 
Gazdaságosság -0,94 -0,019 -0,104
Megbízhatóság 0,744 0,008 0,017
Szakmai színvonal 0,166 0,865 -0,276
Gyorsaság 0,197 -0,745 -0,473
Azonos vállalati kultúrkör 0,144 -0,05 0,94

 
 
A gazdaságosság és az eredmények megbízhatósága szorosan összefüggnek. A kapcsolat ellentétes 
irányú, tehát, ha egy vállalat a külső marketinges cég választásánál a gazdaságosságot tartja 
fontosnak, akkor az eredmények megbízhatóságát hátrébb rangsorolja, arról mond inkább le; ha 
pedig a megbízhatóság kiemelkedően fontos, akkor arra áldoz a cég, tehát komoly összegeket 
hajlandó rá kiadni, vagyis a gazdaságosságot preferálja kevésbé. A következő két változó, mely 
szorosan összefügg: a szakmai színvonal és a gyorsaság. Ezek között is ellentétes irányú a 
kapcsolat, vagyis amelyik cég a szakmai színvonalat preferálja, az hátrébb rangsorolja a 
gyorsaságot és fordítva. A gyorsaságot �csak� a szakmai színvonal rovására lehet választani. Önálló 
faktorként működik az azonos vállalati kultúrkör. Ezt a szempontot a vállalatok külön mérlegelik. 
 

Klaszteranalízissel vizsgáltam továbbá a választási szempontok közötti 
kapcsolatrendszereket is. Az eredmények megbízhatósága és a szakmai színvonal �állnak 
legközelebb egymáshoz�. A következő hasonlósági szinten a gyorsasággal vonhatóak össze, majd 
pedig a gazdaságosság következik. Az azonos vállalati kultúra az, amely leginkább elkülönül. (18. 
ábra) 
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18. ábra: Választási szempontok közötti kapcsolatrendszer vizsgálata klaszteranalízissel 
 

A tulajdonosi struktúrát vizsgálva kerestem különbséget az egyes csoportok között a 
választási döntéseiknél. A 100%-os belföldi tulajdonú cégeket egy csoportnak tekintettem (85 cég), 
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a másik csoportba pedig azok a cégek kerültek, ahol a külföldi tulajdonhányad 50%-nál nagyobb 
volt (ide tartoztak tehát a teljes mértékben külföldi kézben lévő vállalatok is). Így azt tapasztaltam, 
hogy a gazdaságosság és a vállalati kultúrkör tekintetében a két csoport szignifikánsan különbözően 
vélekedik. A 100%-osan belföldi tulajdonban lévő cégeknek sokkal fontosabb a gazdaságossági 
szempont (átlag: 2,42), mint ott, ahol külföldi tőke is van a társaságban (átlag: 3,46) (19. ábra). Az 
azonos vállalati kultúra a külföldi cégeknél fontosabb (átlag: 3,75) - bár ott sem túlságosan preferált 
ez a szempont.  
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19. ábra: A gazdaságosság mint szempont külsős marketinges cég választásánál 
A belföldi cégek abszolút hátrébb rangsorolták ezt a tényezőt (átlag: 4,76). (20. ábra) 
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20. ábra: A vállalati kultúrkör, mint szempont külsős marketinges cég választásánál 
 

Figyelembe véve a többváltozós elemzés eredményeit, a következő megállapításokat 
tehetjük: A vállalatok alapvetően három tényező alapján döntenek, amikor marketingfeladatok 
ellátására külső céget vesznek igénybe. Az egyik szempont a szakmai színvonal és a 
megbízhatóság, a másik a megbízás költségvonzata, az anyagi háttér és ezzel összefüggésben a 
gyorsaság � úgyis fogalmazhatunk a jó munkához idő kell és sok pénz. A harmadik szempont, mely 
külön kerül megítélésre az azonos vállalati kultúrkör volt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Főbb megállapítások, eredmények 
 
 

A termékfelelősség, mint jogintézmény annak a jelenségnek a felismerése következtében 
alakult ki, hogy a gazdasági érdekek és a biztonsági követelmények között ellentmondás van. A 
termékfelelősség fogalomkörébe értjük a termékhibával kapcsolatos felelősséget, amely egy fizikai 
értelemben vett termékhiba következtében különféle jogcímeken előállhat. Ezen belül azonban a 
szűkebb értelemben vett termékfelelősség az objektív jellegű vétkességtől független felelősség, 
amelyet az amerikai jog vezetett be a szigorú felelősség (strict liability) intézményeként.  
 
8.1. Termékfelelősségi modellek értékelése történeti, közgazdasági és jogi aspektusból.  
 

Európában közös szabályozás az 1985.07.25-i irányelv alapján a vétkességtől független 
termékfelelősség került bevezetésére.  
 
• A felelősségre vonás alapjai ma az Egyesült Államokban a következők:  
 

a) A garanciaszabályok megszegése 
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A középpontban itt a termék minősége áll, pontosabban a tényleges és a garantált minőség 
közötti különbség. Öt lényeges pontban foglalták össze 1975-ben az írásbeli garancia minimális 
szabványát. Ezek a következők: 
 

- A közzétételi szabály  
- Az értékesítés előtti hozzáférhetőségi szabály 
- A teljes és korlátozott garancia megkülönböztetésének szabálya 
- Az írásos garanciát nyújtás szabálya 
- Az információs viták rendezésének szabályai  

 
b) Hanyagság 
 
Amennyiben a gyártó elmulasztotta termékeit az elvárható gondossággal legyártani, illetve azt 
piacra vitel előtt ellenőrizni, kötelességmulasztásért felelősségre vonható. 
  
c) Szigorú, vagy szoros felelősség (strict liability) 
 
Az 1963-ban kiadott szorosan vett kárfelelősség (Strict Liability in Tort) a gyártót vétkesség 
nélkül tette felelőssé. A gyártó objektív felelősséggel tartozik, amely független az őt kötő 
szerződéstől és attól, hogy ellenőrizte-e termékét a piacra vitel előtt. A gyártó tehát akkor is 
felelős a terméke által okozott kárért, ha a lehető legnagyobb gondossággal gyártotta és 
forgalmazta azt.  

 
• Főbb különbségek az európai és észak-amerikai termékfelelősség között 
 

- A legjelentősebb különbség a termékfelelősség alkalmazási köre. Az európai 
termékfelelősség ugyanis szűkebb körű, mint az amerikai, mivel az előbbi csak a 
fogyasztási cikkekre és a fogyasztókat ért károkra vonatkozik. Az észak-amerikai 
termékfelelősség ennél lényegesebben szélesebb körű, mert kiterjed valamennyi 
termékre, sőt a szolgáltatásokra is. Annyiban hasonlít az európai 
termékfelelősséghez, hogy nem terjed ki a gazdasági károkra, azaz a termékhiba 
következtében beálló termeléskiesésre, az ennek következtében elmaradt 
haszonra sem. Kiterjed viszont az amerikai termékfelelősség a fogyasztási 
cikkeknek nem minősülő termékekre (például: szerszámgépek, haszonjárművek) 
és egyéb termelési célra gyártott, vagy forgalmazott termékek által okozott 
hibákra. Ugyancsak közös vonás, hogy az észak-amerikai és az európai 
termékfelelősség biztosítás nem terjed ki a termékben keletkező károkra, az ezzel 
kapcsolatos jogorvoslat más jogcímen (szavatosság, garancia) áll rendelkezésre. 

 
- Ha elméletileg nem is jelent eltérést, gyakorlati szempontból mégis 

messzemenően mérlegelendő különbséget jelent az európai és az amerikai bírói 
eljárás különbözősége. Az Amerikai Egyesült Államokban a ténykérdések 
eldöntése esküdtszéki jogkörbe tartozik, ahol szociális és méltányossági 
szempontok a ténymegállapítás logikai folyamatát számottevően befolyásolják.  

 
- Jelentős különbség továbbá, hogy az európai termékfelelősség kodifikált. Észak-

Amerikában a termékfelelősség a Common Law rendszerében érvényesül, azaz 
az egyes államok jogának része. 

 
- További különbséget jelentenek más eljárási sajátosságok is. Az Egyesült 

Államokban nincs bírói illeték, ez igen csábítóan hat a perindításra. Már 
említettem, hogy az amerikai ügyvédi rendtartásban érvényesül az 
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eredményhonorárium (contingency fee). Ha valakinek van esélye egy per 
megindítására, vagy legalább valamilyen egyezség elérésére, akkor egy ilyen pert 
minden anyagi ráfordítás nélkül megindíthat. Számos ügyvédi iroda 
eredményhonorárium ellenében a teljes költség megelőlegezésével vállalja a 
képviseletet. Termékhiba esetén tehát a perindítás valószínűsége is igen magas. 
Jóval magasabb, mint egy Európában bekövetkező termékhiba esetén. Ezzel a 
veszéllyel tehát a biztosítónak is számolnia kell. 

 
- Számottevő különbséget jelent továbbá, hogy az európai jog nem ismeri a 

büntető jellegű kártérítés intézményét. Az Egyesült Államok joggyakorlatában a 
termékfelelősségi igények jó részénél a szigorú felelősségi igények mellett 
büntető kártérítést is követelnek.  

 
- A bizonyítási kényszer különbözik. Míg az Egyesült Államokban a gyártónak 

kell bizonyítania, hogy nem az ő termékének a hibája okozta a kárt, addig 
Európában mindez a károsult feladata.     

 
- Mint elöljáróban már említettem, különbséget kell tenni a tágabb és szűkebb 

értelemben vett termékfelelősség között. Az objektív jellegű és szűkebb 
értelemben vett termékfelelősség mellett természetesen Európában is érvényesül 
a vétkesség valamilyen előfordulási formáján alapuló kártérítési kötelezettség. Ez 
a kártérítési felelősség fokozatosan szigorodig. Ez a szigor ma már annyira 
terjed, hogy nem egy esetben eléri a strict liability szigorát. 

 
8.2. A Magyar termékfelelősségi rendszer kialakulása és elhelyezkedése a nemzetközi modellek 
között.   
 

A magyar külgazdasági kapcsolatokban természetesen elsődlegesen az európai 
termékfelelősség az, amire az export- és importforgalomban fel kell készülni. Ezért is került nálunk 
az Európai modell bevezetésre. Azonban azoknál a vállalatoknál, amelyek az Egyesült Államokba, 
vagy Kanadába exportálnak, az ott érvényesülő termékfelelősség kemény kihívást jelent. Elvi 
alapját tekintve az európai termékfelelősség az amerikai termékfelelősséget követi. A 35. 
táblázatban az EU. országainak és hazánk termékfelelősséggel kapcsolatos törvényi 
szabályozásainak lényeges jellemzőinek összehasonlítását mutatom be. 
 
35. táblázat: Az EU országainak és hazánk termékfelelősséggel kapcsolatos törvényi 
szabályozásainak lényeges jellemzői. 
 

Országok Bevezetés ideje FMGT TTFK Minimális Limit 
(EURO) 

Maximális Limit 
(EURO) 

Nagy-Britannia  88.03.01. nem igen 500 nem 
Olaszország 88.06.29. nem igen 500 nem 
Görögország 88.07.30. nem igen 500 21.141.130 
Luxemburg 89.05.02. igen nem 500 nem 
Dánia 89.06.10 nem igen 500 nem 
Portugália 89.11.12. nem igen 500 49.879.790 
Németország 90.01.01. nem igen 575 81.799.591 
Hollandia 90.11.01. nem igen 500 nem 
Franciaország 98.05.19. igen igen 500 nem 
Spanyolország 94.07.06. nem igen 390 63.106.271 
Írország 91.12.16. nem igen 444 nem 
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Belgium 91.04.01. nem igen 560 nem 
Ausztria 88.07.01/94.01.01 nem igen 500 nem 
Finnország 91.09.10/94.01.01 igen nem nem nem 
Svédország 93.01.01 igen igen 400 nem 
Magyarország 94.01.01 nem igen 40 nem 
 
FMGT.   = A feldolgozatlan mezőgazdasági, halászati és vadászati őstermelői termékekre 

érvényes-e a termékfelelősségi-törvény 
TTFK.    = Kimentési lehetőség-e, ha a hiba az adott időpontban a tudomány és a technika 

fejlettségi szintjén nem volt felismerhető 
 
8.3. Termékfelelősség és marketing kapcsolatrendszere 
 

Megállapítottam, hogy a vállalkozások piaci sikeréhez nem elegendő a marketing értő 
alkalmazása, mivel a globalizációnak köszönhetően ma egy vállalat már világméretű gyártó és 
kereskedelmi hálózattal rendelkezve, a tömeggyártásnak köszönhetően mindenki számára 
elérhetővé vált. A termékek és szolgáltatások, soha nem látott veszélyforrásokat jelentenek. A 
fogyasztók oldaláról kezd megjelenni a minőségi, egészséges élelmiszerek, az egészséges környezet 
és a termékbiztonság iránti igény. Amellett, hogy a terméket el kell adni törekednie kell a gyártónak 
arra, hogy a fogyasztót a lehető legkisebb kockázat érje a termék felhasználása során. A marketing 
mix eszköz rendszerével reagál, illetve válaszol a vállalat az új minőségi, fejlesztési, fogyasztói 
kihívásokra. A minőségirányítási rendszerekkel fokozni lehet a termékbiztonságot. Azonban ez nem 
nyújt teljes körű védelmet a fogyasztónak. A védelem másik fontos része a megfelelő biztosítás. A 
termék amennyiben hibás és ebből kifolyólag kárt okoz, akkor a fogyasztó joggal várhatja el 
kárának megtérítését. A fogyasztóvédelem szerepe felértékelődött és előretört. A gyártó annak 
ellenére is felelős egy esetleges termékkárért, hogy közvetlen jogviszonyba állt a károsulttal, vagy 
sem. Ezen események hatására Magyarországon is bevezetésre került 1994.01.01-től a modern 
Termékfelelősségi Törvény.  
 

Tisztáztam a minőség és termékfelelősség hasonlóságait, különbségeit és rámutattam, hogy 
mennyire egymásra épülő rendszerként működik.  
 

Egy általam leírt modell segítségével a piaci szereplők horizontális és vertikális 
kapcsolatrendszerét vizsgáltam a felelősségbiztosítás kockázatainak figyelembevételével. A 
marketing döntéshozatalra mindenki hatással van és mindenki kockázatot is jelent. Az egyes 
területeket nem élesen szétválasztva, hanem ellenkezőleg, egymásra építve mutatom be, figyelembe 
véve egymásra gyakorolt hatásait, a környezeti (gazdasági, politikai) változásokat. 

 
8.4. Kérdőíves kutatási eredményeim bemutatása  

 
Hasonló felmérés a magyar és nemzetközi cégek viszonyaiban, motivációjában és 

elképzelésében a termékfelelősségről, minőségről valamint a kockázat- és környezet-
menedzsmentről még nem történt. 
 
• Legfontosabb eredményeim a következők: 
 

- A megkérdezett cégek mintegy fele (64) alkalmaz minőségirányítási rendszert. 
Akik jelenleg nem alkalmaznak, azoknak valamivel több, mint a fele tervezi a 
jövőben a minőségirányítási rendszer bevezetését. Környezetirányítási 
rendszerrel már jóval kevesebben rendelkeznek, mindössze 12 vállalat. A 
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bevezetést is csak 20%-uk fontolgatja. A vállalatok környezetét vizsgálva 
megállapítható, hogy a beszállítóik csak részben rendelkeznek minőségirányítási 
rendszerekkel. Ha az anyavállalat rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, 
akkor a leányvállalatok 87%-ának szintén van ISO minősítése. A 
környezetirányítási rendszer már nem gyakorol ilyen hatást a leányvállalatokra, 
csak 55%-uk vezette be azok közül, ahol az anyavállalatnak van 
környezetirányítási rendszere. 

 
- A vizsgált vállalatok valamivel több mint 20%-a úgy gondolja, hogy a 

tudományos-technikai fejlődés eredményeinek következtében feltételezett 
termékfelelősségi kockázatokat a termelő viselje. 40%-uk szerint a termelő csak 
részben viselje, 25%-uk szerint pedig a termelő egyáltalán ne viselje ezen 
károkat. Egyharmaduk szerint kifejezetten a veszélyes termékekre kellene csak 
vonatkoznia a termelők felelősségének.  

 
- A megkérdezett vállalatok közel fele úgy gondolja, hogy a termékfelelősség 

körébe vonják be mezőgazdasági termékeket is. Valamivel több, mint 
egyharmaduk szerint ez csak részben történjen meg, 10%-uk pedig úgy véli, hogy 
ez csak később képzelhető el  

 

- Kutatási eredményeim alapján (egyelőre Észak-alföldön) létrehozásra került egy 
olyan teljesen új �négyes szövetség� - melynek alapelve szerint össze kell 
fogniuk a biztosítóknak, az auditálóknak, a gyártóknak és a fogyasztóvédelemnek 
a szigorú (ellenőrzés) minőség megőrzéséért az ügyfelek érdekében.   

 
• A termékfelelősségi és a minőségirányítási rendszerek alkalmazása alapján az agribusiness-ben 

működő vállalatokon belül klaszteranalízis segítségével 4 szegmens különítettem el, melyek a 
következők: 

 
- 1. Multi �alakító típusú�  
 

A döntően ipari tevékenység és viszonylagos magas árbevétel mellett, ebben a 
szegmensben található a legtöbb multitag. A beszállítókkal szemben a 
legszigorúbbak, valamint magas arányban alkalmazzák a kockázat-menedzsment 
lehetőségét a biztosításaiknál. A termékfelelősségi káreseményeinek száma 
magas.        

- 2. Nagyvállalati �követő típusú�  
 

Itt főleg közepes és magas árbevételű cégek helyezkednek el, melyek lehetnek 
hazai és külföldi tulajdonban is ( a minta szerkezetének megfelelő arányban). A 
beszállítókkal szemben kivétel nélkül minőségirányítási rendszer 
követelményekkel lépnek fel. Túlnyomó részük él a kockázat-menedzsment 
lehetőségével a biztosításainak kezelésénél. A termékfelelősségi 
káreseményeinek száma a legmagasabb. 

 
- 3. Szolgáltató �közömbös típusú�  

 
Legmagasabb arányban találhatók az alacsonyabb árbevételű cégek. Viszonylag 
sok szolgáltató cég tartozik ehhez a szegmenshez. Túlnyomó többségben hazai 
vállalatok azok, akik a beszállítóikkal szemben a minőségirányítási rendszer 
meglétének tekintetében engedékenyek. A biztosítási kockázat-menedzsment 
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alkalmazási szintjét tekintve a legalacsonyabb. Nincs bejelentett 
termékfelelősségi kára.        

 
- 4. Mezőgazdasági �lemaradó típusú�  
 

Alacsony - közepes árbevételű, döntően hazai tulajdonosú vállalatokat tartalmaz, 
háromnegyed részben mezőgazdasági profillal. Valószínűleg a profil 
következményeként még a 3. szegmensnél is lazább követelményt érvényesít a 
beszállítóikkal szemben a minőségirányítási rendszer meglétének tekintetében. A 
cégek közül megközelítően 50%-ban alkalmaz kockázat-menedzsmentet 
biztosításainak tekintetében. Termékfelelősségi károk - cégek számát tekintve - 
30%-ban kerültek bejelentésre.        

 
• A vállalatok a privatizáció után is viszonylag hosszú ideig nem ismerték fel a tanácsadásban 

rejlő lehetőségeket sem a minőség-, sem a megfelelő környezet-, sem a termékfelelősség-
biztosítás területén. Ezen irányú döntés-előkészítést segítő kockázat-menedzsment 
alkalmazására ott került sor jelentős mértékben - majdnem 40%-ban - ahol a nemzetközi pénz, 
illetve humán tőke megjelent. Ahogy megjelent a �fiatal� - akár nemzetközi gyakorlattal és 
szemlélettel rendelkező - menedzsment réteg a piacon, valamint kialakult a törvényi és jogi 
szabályozás, úgy csökkent a gazdálkodó szervezetek ellenállása. Folyamatosan felismerik azon 
gazdasági szükségszerűségeket és előnyöket mely az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz, 
valamint a piacon történő eredményes és nyugodt gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen. A 
tanácsadók (szaktanácsadók, auditálók, brókerek), valamint a biztosítók közötti kapcsolat 
további erősítését javaslom. Eddigi eredményeim rámutattak, hogy a tanácsadókkal történő 
együttes munka révén: 

 
- A cégek magas szintű szaktudáshoz juthatnak, 

 
- A nemzetközi elvárásoknak könnyebben megfelelhetnek, 

 
- A mindenkori igényeknek megfelelő programok valósulhatnak meg,  

 
- A vállalatok költséghatékonyabbak, 

 
- Az egyéni, �személyre� szóló tanácsadói módszer vált a leghatékonyabbá.  

8.5. Új tudományos eredmények 
 

Az értekezés tartalmi megállapításai, valamint az alkalmazott módszertani elvek alapján a 
következő új eredményeket emelem ki:   
 
• A hagyományos kutatási eredmények elsősorban a minőség, a kockázat és a kockázatok 

biztosításának összefüggés rendszerében vizsgálták a termékfelelősségi kérdéskört. A PhD 
kutatás keretében kiegészítettem és további szempontokat vontam be a vizsgálatba, nevezetesen 
a környezetvédelem és a marketing kérdéskörét.   

 
• A nemzetközi termékfelelősség-biztosítási rendszerek (európai, észak-amerikai, magyar) 

értékelése, rendszerezése és összehasonlítása.  Kialakítottam a piaci szereplők horizontális és 
vertikális kapcsolatrendszerét bemutató modellt, amely a felelősségbiztosítás kockázatait is 
figyelembe veszi (3. ábra).    

 

 113



• Újszerű tudományos eredménynek tekinthető a termékfelelősség-biztosítási, minőség- és 
környezetirányítási rendszerek alkalmazása és jellemzői alapján a hagyományos módszerek és 
klaszteranalízis segítségével végzett csoportosítás, amely keretében 4 vállalati szegmens került 
meghatározásra.   

 
- Alakító típusú  

 
Döntően multinacionális cégek magyarországi leányvállalatai tartoznak ide a beszállítóikkal 
szemben szigorú elvárásokat fogalmaznak meg. Magas arányban alkalmazzák a kockázat-
menedzsment lehetőségét a biztosításaiknál. Minden új megoldásra nyitottak és legkorábban 
alkalmazzák azt, általában saját erőből. 

 
- Követő típusú  

 
Döntően a magas árbevételű cégek tartoznak ide és a beszállítókkal szemben kivétel nélkül 
minőségirányítási rendszer követelményekkel lépnek fel. Általában a már más vállalatoknál 
bevezetett megoldásokat alkalmazzák. Jogaikat jól ismerő és kiváló érdekérvényesítők. 
Kötelezettségeiket - ami nem hoz azonnal profitot � viszont jogi, politikai illetve társadalmi 
nyomásra hajlandók teljesíteni. Termékfelelősségi káreseményeik száma a legmagasabb. 

 
- Közömbös típusú  

 
Ebben a szegmensben legmagasabb arányban találhatók az alacsonyabb árbevételű vállalatok. 
Viszonylag magas a szolgáltató cégek aránya. Mivel termékfelelősség tekintetében nem 
veszélyeztetettek, ezért pillanatnyilag érdektelen számukra a termékfelelősség-biztosítás, 
minőség- és környezetirányítási rendszerek alkalmazása. Nincs bejelentett termékfelelősségi 
káruk. A biztosítási kockázat-menedzsment alkalmazását tekintve a legalacsonyabb szinten 
állnak.   

 
- Lemaradó típusú  

 
Ez a szegmens döntően hazai tulajdonosú vállalatokat tartalmaz, nagyobb részben 
mezőgazdasági profillal. A profil következményeként - miután kiszolgáltatott - nincsen 
lehetőségük arra, hogy megkövetelhessék a beszállítóiktól a minőségirányítási rendszert. Nehéz 
anyagi helyzetükből fakadóan önerejükből az �új� megoldásokat nem tudják finanszírozni, sőt 
kellő mennyiségű információval sem rendelkezik.  Nagymértékű állami támogatásra szorulnak.  

 

• A Magyarországon működő vállalkozások termékfelelősség-biztosítási, minőségirányítási, 
valamint kockázat- és környezetmenedzsmenti rendszerek alkalmazásainak sajátosságai, 
amelyek a következő megállapításokkal jellemezhetők.  

 
- A multinacionális anyavállalatok pozitív hatást fejtenek ki a termékfelelősség-biztosítás és 

minőségirányítási rendszerek bevezetésében és elterjesztésében.  
- Magyarországon működő hazai és külföldi tulajdonú exportorientált ipari vállalatok azok, 

akikre elsősorban a követő magatartás jellemző a termékfelelősség-biztosítás és 
minőségirányítási rendszerek bevezetésében. 

- A mezőgazdasági vállalatok döntően lemaradók körébe sorolhatók, amelyek halogató 
magatartás tanúsítanak a minőségirányítási rendszerek bevezetésében.     

- A minőségirányítási rendszerek elterjesztésével szemben a környezetirányítási rendszerek 
alkalmazásában jelentős a lemaradás, még a multinacionális vállatok magyarországi 
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leányvállalatainál sem állapítható meg pozitív hatás. Az egyéb vállalati körben pedig 
jelentős lemaradás van.      

 
 
 
 

 115



9. Következtetések és javaslatok 
 
 

Kutató munkám eredményeként az alábbi fő következtetéseket és javaslatokat teszem. 
 
• Az általános mikro- és makrointegrációs rendszerek nemzetközi gazdasági jelentőségének 

bemutatása, valamint a közösségi marketing kapcsolódási lehetőségeinek vizsgálata közben a 
különböző gazdasági, társadalmi, politikai fejlettségű területek és csoportosulások között éles 
különbségeket tapasztaltam. Az itt lemaradóknál - és sok esetben még az élen haladóknál is - 
feltétlenül javítani kell a marketing, minőség- és termékfelelősség-biztosítás 
összehangoltságát. 

 
• A termékfelelősség-biztosítás szükségszerűségét a mezőgazdasági alapanyag-gazdálkodásban 

mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az alapanyag-termelés során elkövetet hibák az 
élelmiszer-előállítás folyamatában nem, vagy csak alig korrigálhatók. Az alapanyag minősége 
határozza meg az élelmiszerek minőségét. Látható, hogy miféle kockázatot is jelent a 
mezőgazdasági termelés a fogyasztókra. Ezért is van jelentősége annak a javaslatomnak, hogy a 
magyarországi termékfelelősségi törvény se zárja ki a feldolgozatlan mezőgazdasági, halászati 
és vadászati őstermelői termékeknél a kötelező termékfelelősségi helytállást, hasonlóan a 
francia, finn, svéd és luxemburgi termékfelelősségi törvényekhez.  

 
• A kockázatok kezelésének legfontosabb lehetősége a prevenció. A jelen és a jövő legfontosabb 

preventív kockázatkezelési eszköze a környezetvédelem. Ennek egyik fontos eszköze lehet a 
műholdas megfigyelési rendszerek mind szélesebb körben történő elterjesztése. Ennek 
segítségével a természetbe, csak a pontosan meghatározott mennyiségben és minőségben 
kerülhetnek kijuttatásra a mezőgazdasági termelésben szükséges anyagok: vetőmag, műtrágya, 
növényvédő szerek. A növényvédelem egyik fő feladata a növényi termékek minőségének 
biztosítása. Kockázatmentes élelmiszert csak tökéletes alapanyagokból lehet előállítani. 
Egészséges élelmiszer előállítása kell, hogy a fő cél legyen a mezőgazdasági termelésben 
résztvevő minden szereplőnek - mely mentes a nehézfémektől, növényvédőszer-maradékától, 
kártevőktől, mikrobiológiai szennyeződésektől. Az Európai Unió tagállamai a mastrichti 
szerződésben is hangsúlyozzák, hogy a fogyasztók egészsége védelmének kiemelt szerep jut, 
megelőzve az áruk szabad áramlásának elvét. Már túl vagyunk azon az időszakon, amikor a 
környezetvédelem csupán mozgalom volt és semmi más. Az ökológia ma gazdasági 
szükségszerűséggel, szabványokkal, ösztönzéssel, tiltással párosul.  Ennek az ösztönző-tiltó 
politikának köszönhető, hogy a nagyvállalatok szervezeti kereteibe beépül egy 
környezetvédelmi menedzsment, ami környezetvédő stratégiát dolgoz ki. Minél nagyobb 
környezetszennyezési kockázattal kénytelen számolni egy cég, annál inkább kénytelen beépíteni 
a fékeket, mert a védelmi beruházás hosszú távon kevesebbe kerül, mint a kár leendő értéke. A 
világpiacra vezető úton hamarosan egy ISO 14000-es jelzőtábla mutatja majd a �jó� utat. A 
magyar cégekkel együttműködő külföldi vállalatok nemsokára megkövetelik az említett jelzést. 
Előnyben részesülnek azok a vállalatok, amelyek megfelelnek a szigorú feltételeknek, termékeik 
pedig megkapták a környezetszennyezéstől mentes, tiszta termék tanúsítványát. Össze kell 
fogniuk a biztosítóknak, auditáló cégeknek és a gyártóknak a szigorú (ellenőrzés) minőség 
megőrzése érdekében. Javaslom, hogy részesüljenek előnyben - a biztosítások megkötésénél - 
azok a vállalatok és termékeik, amelyek megfelelnek azon szigorú feltételeknek, melyek 
megkapták a környezetszennyezéstől mentes, tiszta termék tanúsítványát. Hiszen a környezeti 
megoldások, valamint az élelmiszerbiztonság még nagyobb hatással fog megjelenni az 
agrárpolitika jövőjében.  

 
• Hasonlóan, mint a minőségirányítási lehetőségek elterjesztésénél állami szerepvállalásra van 

szükség ahozz, hogy a környezet menedzsmenti megoldások is célt érjenek. A kis és közép 
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vállaltok saját erőből nem fogják tudni megoldani e kérdéskört. Az anyagi erőforrások mellett 
humán erőforrás képzésére és tájékoztató anyagok célba juttatására kell hangsúlyt fektetni.  

 
• Kutatási eredményeim alapján regionálisan létrehozásra került új �négyes szövetség� - melynek 

alapelve szerint össze kell fogniuk a biztosítóknak, az auditálóknak, a gyártóknak és a 
fogyasztóvédelemnek a szigorú (ellenőrzés) minőség megőrzéséért az ügyfelek érdekében � 
országos kiterjesztését javaslom.   

 
• Az értekezés rávilágít arra, hogy a biztosítási és a szaktanácsadási hálózat együttműködésében 

milyen - az uniós csatlakozás számára is - fontos lehetőségek rejlenek. Az Európai Unióhoz 
való csatlakozás tükrében nyilvántartási rendszerünket három vonatkozásban is alakítani kell, 
amelyhez javaslom a biztosítói oldal bevonását:   

 
- szakmai, tartalmi területen, 
- az adatgyűjtési fegyelem területén 
- a nyújtott szolgáltatások és hozzáférhetőségük területén    

 

A szolgáltatások körét tehát a biztosítási tanácsadói tevékenység beiktatásával feltétlenül lehetne 
emelni. A hozzáférhetőség területén is nagy előrelépés lenne tapasztalható, mivel a biztosítói 
fiókhálózat, illetve az ott dolgozó mezőgazdasági szakértők Magyarország egész területén jelen 
vannak. A biztosítók külföldi tulajdonosi szerkezetének köszönhetően a nemzetközi tapasztalatok is 
hasznosíthatóvá válnának. Egyúttal a megfelelő adatgyűjtés és szakmaiság is megvalósulhatna, 
miután a biztosítóknak széles ügyfélkörük van, ahol a �partnerek� bíznak egymásban.  
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10. Összefoglalás 
 
 

Az emberi létből, az ember létezéséből fakad a biztonságra való törekvés alapszükséglete. 
Az eredményes és nyugodt gazdálkodáshoz elengedhetetlen a felelősség, valamint a felmerülhető 
kockázatok lehető legteljesebb ismerete, s ezek csökkentésének igen fontos és jelenetős módja a 
különféle biztosítások megkötésének lehetősége. Az értekezés elkészítésével arra vállalkoztam, 
hogy bemutassam a termékfelelősség kialakulását, rendszerét, aktuális problémáit, annak biztosítási 
lehetőségét.  
 

A vizsgált területek irodalmi áttekintése valamint a nemzetközi és a magyar jogalkotási 
gyakorlat összehasonlítását követően tértem ki az élelmiszeripari minőség alapvető fontosságára a 
fogyasztó és a termelői felelősség szempontjából. Miután rámutattam a �tanácsadók� és a biztosítók 
együttműködésének fontosságára a környezetvédelem és a termékfelelősség összefüggéseivel és 
biztosíthatóságának témakörével foglalkoztam. A magyar és nemzetközi tulajdonba tartozó cégek 
stratégiáját, viszonyait, motivációit és elképzeléseit vizsgáltam kérdőíves- és interjús kikérdezések 
alapján. Összefoglalásként e társaságok véleményét jellemeztem a termékfelelősségről, minőségről, 
valamint kockázat- és környezet-menedzsmentről, statisztikai adatok és mutatók segítségével.  
 

Az értekezés tartalmi megállapításai, valamint az alkalmazott módszertani elvek alapján a 
következő új eredményeket emelem ki. 
 
• A hagyományos kutatási eredmények elsősorban a minőség, a kockázat és a kockázatok 

biztosításának összefüggés rendszerében vizsgálták a termékfelelősségi kérdéskört. A Ph.D 
kutatás keretében kiegészítettem és további szempontokat vontam be a vizsgálatba, nevezetesen 
a környezetvédelem és a marketing kérdéskörét.   

• A nemzetközi termékfelelősség-biztosítási rendszerek (európai, észak-amerikai, magyar) 
értékelése, rendszerezése és összehasonlítása.  Kialakítottam a piaci szereplők horizontális és 
vertikális kapcsolatrendszerét bemutató modellt.  

• Újszerű tudományos eredménynek tekinthető a termékfelelősség-biztosítási, minőség- és 
környezetirányítási rendszerek alkalmazása és jellemzői alapján a hagyományos módszerek és 
klaszteranalízis segítségével végzett csoportosítás, amely keretében 4 vállalati szegmens 
(Alakító; -Követő; -Közömbös; -Lemaradó típusú) került meghatározásra. 

 
A termékfelelősség-biztosítás szükségszerűségét bizonyítja az a tény, hogy az alapanyag-

termelés során elkövetet hibák az élelmiszer-előállítás folyamatában nem, vagy csak alig 
korrigálhatók. Az alapanyag minősége határozza meg az élelmiszerek minőségét. Ezért is van 
jelentősége annak, a javaslatomnak hogy a magyarországi termékfelelősségi törvénybe is kerüljön 
beemelésre a feldolgozatlan mezőgazdasági, halászati és vadászati őstermelői termékek. A 
regionálisan létrehozásra került új �négyes szövetség� országos kiterjesztése mellett a környezet-
menedzsmenti megoldások elterjesztéséhez állami támogatást javaslok. Az Európai Unióhoz való 
csatlakozás tükrében nyilvántartási rendszerünket három vonatkozásban is alakítani kell, amelyhez 
javaslom a biztosítói oldal bevonását:   

 
- szakmai, tartalmi területen, 
- az adatgyűjtési fegyelem területén 
- a nyújtott szolgáltatások és hozzáférhetőségük területén   

  
Doktori értekezésem az elmúlt 10 évben a biztosításban, és kockázat-menedzsmenti 

tevékenységben végzett tanácsadói és kutatómunkám összegzéseként tekinthető. Célul tűztem 
magam elé e munka során, a termékfelelősség-biztosítások területén megszerzett ismeretanyag 
kiegészítését, rendszerezését és összegzését. Tettem ezt annak reményében, hogy javaslataimat és 
eredményeimet figyelembe véve az új évezredben a fogyasztókat, a gyártókat s ez által a 
biztosítókat is kevesebb kár éri. 
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10.1. Summary  
 
 

Fundamental need of effort for safety comes from the human life, from existence of man. 
For efficient and peaceful work the liability and full knowledge of any possible risks is elementary, 
also important way of reduction of these ones, possibility of effect different types of insurance. 
With preparing thesis I undertake to present creation, system, actual problems, insurance 
opportunity of product liability.  
 

After literary overview of the studied areas, comparison of the international and Hungarian 
legislation practice the fundamental importance of the food industrial quality was analysed in term 
of the customer and producer liability. After pointing out importance of co-operation of the 
�advisers� and insurance companies the subject of correlation and insurability of environment 
protection and product liability was dealt with. Strategy, conditions, motivations and proposals of 
the Hungarian and international owned companies were studied on the base of questionnaire and 
interview. As summary opinion of these companies on product liability, quality, risk- and 
environment management was characterised by help of statistic data and figures.  
 

Based on actual conclusions of the thesis and the applied methodological principles the 
following new results can be emphasised.    
 
• Traditional research results especially assessed the subject of product liability within correlation 

system of quality, risk and insurance of risks. Within the Ph.D study it was added and further 
aspects were introduced into the study, namely the subject of environment and marketing. 

• Evaluation, systematisation and comparison of international product liability systems 
(European, North American, Hungarian). A special model showing horizontal and vertical 
system of the market players was established.   

• Grouping made on the base of application and features of the product liability- insurance, 
quality- and environment management systems, with help of traditional methods and cluster 
analyses can be considered new scientific result, within which 4 corporate segments have been 
identified (Creator; -Follower; -Indifferent; -Remainer type). 

 
Need of product liability- insurance is proved by the fact that faults made in raw material 

production cannot be or hardly corrected in the food production process. Quality of raw material 
determines quality of foods. Therefore there is importance of my recommendation that unprocessed 
agricultural, fishery and hunting products should be raised in the product liability law of Hungary. 
Besides national extension of the new �federation of four� established regionally governmental 
subsidy is also recommended to spread environment management solutions. In the mirror of 
accession of European Union our recording system has to be modified in three aspects, to which 
involvement of the insurance side is recommended:    

 
- on the professional area, 
- on the area of data collecting discipline,  
- on the area of the provided services and their accessibility.  

  
My thesis can be considered a summary of my advisory and research work done in the 

insurance and risk- management activity in the past 10 years. Within this work I set goals for 
addition, systematisation and summarising of knowledge gained on the area of product liability- 
insurance policy. I have made it with the hopes that considering my recommendations and study 
results the customers, manufacturers and insurance companies will have fewer damages in the new 
millennium.  
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