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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI, A KITŰZÖTT CÉLOK 
 
 

Az egész világon a gazdasági fejlődés legmeghatározóbb mozgatórugója, motorja a 
vállalkozó. A piaci verseny következtében ők azok, akik a kutatás-fejlesztésben, az innovációban, 
az új termékek létrehozásában, és végül a munkahelyek teremtésében a legjelentősebb anyagi 
áldozatot hozzák, és a legtöbbet kockáztatják. Akár egy új vállalkozás, akár egy régi vállalkozás 
�egyszerű� működtetése igen nagy felelősséget ró a vállalkozás első számú vezetőjére, és ezen 
keresztül a menedzsmentre. Minden vállalkozás egy meghatározott társadalmi, gazdasági 
környezetben működik a különböző hatások pozitív és negatív irányba is vihetik a vállalkozás 
eredményességét. Kiszámítani ezek hatásait az igen sok összetevője miatt nehéz, azok időbeli, 
térbeli változásai miatt szinte lehetetlen. Ahhoz, hogy a vállalkozás a negatív hatású események 
következményeit elkerülje, a kedvezőtlen hatásokat csökkentse, s a helyzetet a vállalkozás túlélje, 
illetve a megváltozott körülményekből adódó kedvező adottságokat ki tudja használni, meg kell 
terveznie a kockázattal való együttélés módját, kockázat vállalási és kockázat kezelési politikáját. 
Összefoglalva: kockázat-menedzsmenti tevékenységet kell folytatnia, hogy a biztonságát 
�biztosítani� tudja.  

 
Az eredményes és nyugodt gazdálkodáshoz elengedhetetlen a felelősség, valamint a 

felmerülhető kockázatok lehető legteljesebb ismerete. Ezek csökkentésének igen fontos és jelenetős 
módja a különféle biztosítások megkötésének lehetősége. 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 
előrevetítették 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 is sok esetben nélkülözi a teljességet. A kockázatok káros következményeit 
leghatékonyabban biztosítás megkötésével lehet ellensúlyozni.  
 
1.1.  A téma aktualitása, jelentősége 
 

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 leköti egy esetleges kár bekövetkezése, 
csökkentve az érdemi munkára fordítható energiánkat. A termékek megmérettetésére 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 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 
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kockázatokat csökkenteni. Ezek irányulhatnak véleményem szerint a minőségirányításra, 
környezetirányításra illetve kockázat-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, akiknek szól, vagyis a gyártó vállalatok. Ugyanakkor Nyugat-Európában, 
Észak-Amerikában mondhatni kötelezően alkalmazott forma. Hazai alkalmazása még nem 
jellemző. A 90-es évek elején még a belföldi forgalmazásra szánt termékek közül száznál kevesebb 
ilyen biztosítást kötöttek vállalataink. Napjainkban azonban egyre növekvő igény mutatkozik ilyen 
irányú biztosítások iránt Magyarországon is.   
 
1.2.  Témaválasztás indokai: 
 

A gazdaságban végbemenő folyamatok, a privatizáció hatása a környezetünkben - 
nemzetközi piacokon - bekövetkezett változások valamint az Európai Unióban 1992-től előtérbe 
került, s azóta egyre szélesebb körben terjedő termékfelelősségi irányelvek, illetve erre vonatkozó 
jogi szabályozás meggyorsította a hazai felelősségi kockázatok felszínre kerülését. A kisipari 
termelés illetve gazdálkodás nagyiparivá válása, a modern technika és technológia megjelenése, 
annak a fejlesztésben, tervezésben és gyártásban való alkalmazása 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 ISO 9000, Környezetvédelem ISO 
14000). Az, hogy a termékek igen gyakran olyan originális csomagolásban kerülnek forgalomba, 
hogy csak felbontatlanul adhatók tovább, a termék hibájáért, károkozásáért való felelősséget 
erősebben a termelő felé irányítják. Hazánk élelmiszergazdaságának átalakulása már a nyolcvanas 
években megkezdődött, a lényegi strukturális változásokra viszont a rendszerváltás után került sor.  
Napjainkban egyaránt átformálódóban van a vállalat-, piac- és tulajdonosi szerkezet.  E gazdasági 
átalakulás folyamatában igen komoly szerepet játszanak a multinacionális vállalatok, vagyis a 
globalizáció. 
 
• Elsősorban az, hogy az Allianz Hungária Biztosító Rt. Gazdálkodó Szervezetek Biztosítási 

Osztályán eddig eltöltött idő alatt ez a téma bizonyult a "legalkalmasabb" és legérdekesebb 
területnek. Ezen kívül a biztosítási szakma Magyarországon még ugyan nem áll a nyugat-
európai szinten, de egy fejlődőképes és tényleges 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 

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

 
• Személyes előzményként említendő, hogy diplomamunkámat is ezen témakörben írtam.  Ezt a 

kutatómunkát folytattam munkámban is, valamint a közel 3 hónapos ösztöndíjam alatt 
Londonban az Allianz ottani érdekeltségénél, a Coornhill-nál. 

 
1.3.  Kitűzött célok 
 

A magyar gazdaságban tevékenykedő társaságokról - hogy mit jelent számukra a felelősség- 
minőség és a biztosítás területén 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 

 5 
 



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.   
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2. 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.   

 
2.1. 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. 
 
2.2. 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.   
 
2.3. 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.  
 
2.4. 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: 

 
- A felelősségbiztosítások formái   
- A vállalat biztosítással kapcsolatos káreseményei 
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- 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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2.5. Módszer volt a különböző szakmai körökben (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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3. AZ ÉRTEKEZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI, EREDMÉNYEK 

 
 
3.1. Termékfelelősség és marketing kapcsolatrendszere 
 
• 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.  

 
• 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: 

 
 
 

nagy sorozatok  → olcsó ár → világméretű fogyasztása a termékeknek → kár bárhol, 
bármikor, bárkivel előfordulhat → nagymértékben 

 
 
 
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 minőségirányítás és a termékfelelősség-biztosítás hasonlóságait, különbségeit és 

rámutattam, hogy mennyire egymásra épülő rendszerként működik (1. táblázat).  
 
• Egy általam leírt modell segítségével a piaci szereplők horizontális és vertikális 

kapcsolatrendszerét vizsgáltam (1. ábra) 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. 

 
 
 
 

 10 
 



 
 
 
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 +  +  + + 

Kinek 
származik 
előnye 

+ +  + +  

 
 
 
 
 

  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, 

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

 
 
3.2.  Különböző termékfelelősségi modellek bemutatás, áttekintése és értékelése történeti, 
közgazdasági és jogi aspektusból. 
 
a) Európában közös szabályozás az 1985.07.25-i irányelv alapján a vétkességtől független 

termékfelelősség került bevezetésére.  
 

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. 

 
b) A felelősségre vonás alapjai ma az Egyesült Államokban a következők:  
 

• 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  
- Az értékesítés előtti hozzáférhetőségi szabály 
- A teljes és korlátozott garancia megkülönböztetésének szabálya 
- Az írásos garanciát nyújtás szabálya 
- Az információs viták rendezésének szabályai  
 
• Hanyagság 
 
Amennyiben a gyártó elmulasztotta termékeit az elvárható gondossággal legyártani, illetve azt 
piacra vitel előtt ellenőrizni, kötelességmulasztásért felelősségre vonható. 
  
• 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.  

 
c) 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 
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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. 

 
3.3. 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. 
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 A 2. táblázatban az EU. országainak és hazánk termékfelelősséggel kapcsolatos törvényi 
szabályozásainak lényeges jellemzőinek összehasonlítását mutatom be. A 2. táblázatban az alábbi 
rövidítéseket használom: 
 
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 
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2. táblázat. Az EU országainak és hazánk termékfelelősséggel kapcsolatos törvényi 
szabályozásainak lényeges jellemzői. 
 

Országok Bevezetés ideje FMGT TTFK Minimális Limit 
(EURÓ) 

Maximális Limit 
(EURÓ) 

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 
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 
 
 
3.4. Saját kérdőíves kutatási eredményeim bemutatása a magyar és nemzetközi cégek 
viszonyaiban, motivációjában és elképzelésében a termékfelelősségről, minőségről valamint a 
kockázat- és környezet-menedzsmentről. 
 
• Hasonló felmérés Magyarországon még nem történt, s 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 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 (2.ábra.).  
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2. ábra.  A mezőgazdasági termékek bevonása a termékfelelősség körébe. 
 
 

- 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 fogyasztóvédelmi felügyeletnek a szigorú (ellenőrzés) 
minőség megőrzéséért az ügyfelek érdekében.   

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

működő vállalatokon belül klaszter-analízis segítségével 4 szegmenst különítettem el, melyek a 
következők ( 3.ábra): 

 
 

3.szegmens
27%

4.szegmens
18%

1.szegmens
39%

2.szegmens
16%

1.szegmens
2.szegmens
3.szegmens
4.szegmens

 
 

3. ábra. A felelősségi szegmensek megoszlása a mintában 
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- 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 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. Fontos a 
tanácsadók (szaktanácsadók, auditálók, brókerek), valamint a biztosítók közötti kapcsolat 
további erősítése.  

 
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,  
- Költséghatékonyabbak, 
- Az egyéni, �személyre� szóló tanácsadói módszer válhat a leghatékonyabbá.  
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3.5. Új tudományos eredmények 
 

Az értekezés tartalmi megállapításai, valamint az alkalmazott módszertani elvek alapján a 
következő új eredményeket emelem ki:   
 
1. 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.   

 
2. 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. 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 
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finanszírozni, sőt kellő mennyiségű információval sem rendelkezik.  Nagymértékű állami 
támogatásra szorulnak.  

 

4. 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 
leányvállalatainál sem állapítható meg pozitív hatás. Az egyéb vállalati körben pedig 
jelentős lemaradás van.      
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
 

• 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 elkövetett 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, a finn, a svéd és a luxemburgi termékfelelősségi törvényekhez.  

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

legfontosabb preventív kockázatkezelési eszköze a nyomon követhetőség megfelelő körben 
történő alkalmazása és 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 részt vevő 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 
és a gyártóknak az ellenőrzött 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 ahhoz, hogy a környezet menedzsmenti megoldások is célt érjenek. A kis és közép 
vállaltok saját erőből nem fogják tudni megoldani ezen kérdéskört. Az anyagi erőforrások 
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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 biztosítónak, az auditálónak, a gyártónak 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.  

 
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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