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A húságazatban a minőségi és az élelm iszerbiztonsági m egfontolások
jelenleg kiem elt figyelem ben részesülnek és a tevékenységek minden
szintjén a kezdem ényezések középpontjában állnak (Petersen 2003, Schulze
A lthoff et al. 2005, Trienekens et al. 2009). Tekintettel arra, hogy az
élelm iszergazdaság az egyik legnagyobb ágazat, amely az alapvető emberi
szükségletek kielégítésére irányul, a kölcsönös összefüggések és a
kapcsolatok globális rendszere nagy kihívást teremt a kutatás és a kutatási
együttm űködés számára. Alapvető változások jelentkeznek a regionális, a
nemzeti és a nemzetközi élelm iszerláncok és hálózatok szervezésében. Ezek
a változások figyelem re méltó hatást gyakorolnak az egész húsiparra és
megvannak a következm ényeik a klasszikus egyoldalú kutatási m egközelítés
szem pontjából is. A hűsgazdaság előtt álló legfontosabb kihívás új
stratégiák kialakítása a vállalatközi minőségi és kockázatm enedzsm ent
rendszerek tekintetében, lehetővé téve ezáltal a jelenlegi helyzet
m egváltoztatását a nem kielégítő kölcsönös koordináció, a bizalom hiány,
illetve a nemzetközi értékláncoknál tapasztalható m egalkuvás tekintetében.
Tudományos szem pontból
kihívással nézünk szembe:

m egközelítve

két párhuzam os

innovációs

1. A term éklánc inverzió jelenti egyrészt az átm enetet a kínálat által
vezérelt ellátási láncoktól a kereslet vezérelte ellátási láncok felé,
m ásrészt a term elők saját felelősségét.
2. Az új, fenntartható technológiák tám ogatása az élelm iszerbiztonsági
szabályozó rendszerekben, biztosítva a hatékony m inőségirányítást,
amelyet többé nem a kormány, hanem maguk az élelm iszervállalkozások
működtetnek.
Ezen változatos kihívások kezeléséhez m ultidiszciplináris m egközelítésre
van szükség, amely egyaránt felöleli a közgazdasági, a m űszaki, a jogi, a
környezeti és a szociális tudom ányterületeket. Ez képezi az alapját a hús
termékláncok QUARISMA (QUAlity, minőség és RISk M Anagement,
kockázatmenedzsm ent) m egkezdett projektjének (Brinkm ann 2009). Ez a
betűszó jelzi a feladatok és a m ódszerek kapcsolódását a m inőség-, a lánc-
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és a kockázatm enedzsm ent területén. A négyéves (2009-2013) projektet az
EU 7. Kutatási Keretprogram (FP7) Marie Curie Actions finanszírozza. A
QUARISMA az európai fő hústerm elő központok (Hollandia, Észak-Nyugat
Ném etország és Bajorország) közötti interdiszciplináris és szektorközi
együttm űködést reprezentálja. A projekt összhangba hozza egyrészt a GIQS
(G renzüberschreitende Integrierte Q ualitätssicherung e.V.), a köz- és a
m agánszféra partneri kapcsolata által tám ogatott aktív együttm űködést a
Bonni és a W ageningeni Egyetem , a VION Food Group privát szervezetek
és a DRV (D eutscher Raiffeisenverband e.V.) között a húságazatban,
m ásrészt a kiváló m inőségű és biztonságú hústerm ékek előállítását
m eghatározó követelm ények és fejlesztések teljes kom plexitását. A projekt
résztvevőit m utatja az 1. táblázat.

1. táblázat: A résztvevők jegyzéke
Részleg
No. Szervezet
1 G renzüberschreitende Integrierte Igazgatótanács
Q ualitätssicherung e.V. (GIQS)
2

Bonni Egyetem (UB)

3 W ageningeni Egyetem (WU)

Az Élelm iszerlánc és Hálózat
Kutatás Nem zetközi Központja
(FNC)
A Lánc- és Hálózati Tudományok
W ageningen-i Szakértői Központja
(CNS)

4 VION Food Group - VION North M inőségbiztosítási Osztály
5

(VION)
Deutscher Raiffeisenverband
(DRV)

Élőállat és Hús Osztály

6 A grizert Q ualifizierungs GmbH Igazgatótanács
7 Erzeugergem einschaft Osnabrück Igazgatótanács
8

eG
Erzeugergem einschaft SüdostBayern eG

Igazgatótanács, M inőségbiztosítási
Osztály

A résztvevők úgy döntöttek, hogy a projektet az EU Marie Curie IAPP
(Ipari-Tudom ányos Együttm űködés és Közös Út) Programján belül
valósítják meg. Az IAPP Program a legjobb lehetőség az erőforrások
kritikus tömegének m ozgósítására az élelm iszerbiztonság és minőség
különböző szem pontjainak integrálása érdekében, biztosítva ezáltal az
interszektorális együttm űködést a láncm enedzsm entbe az ágazat területén. A
QUARISMA alapját képezi ezen túlmenően egy jól kialakított oktatási és
továbbképzési program a m inőségm enedzsm ent (QM), a láncm enedzsment
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(CM) és a kockázatm enedzsm ent (RM) vonatkozásában. A szakképzett
szem élyzet az egyik szükséges előfeltétele a kutatás-fejlesztés hatásossága
javításának az európai húságazatban. Ezek a jól inform ált és szakképzett
személyek lesznek a katalizátorai a kutatóintézetek és az ipar közötti
eggyüttm üködésének. Az ilyen m egközelítés azért is értékes, mert az
iparban gyakran hiányzik a potenciális tudom ányos források ism erete, a
kutatóintézetek pedig sokszor képtelenek jól kom munikálni és továbbítani
eredm ényeiket az ipar felé. A QUARISMA arra törekszik, hogy az
együttm űködés kialakításával kiküszöbölje ezt a hiányosságot. Ezen
túlm enően az oktatás és szakképzés hatékony tudástranszfert biztosít a
résztvevő szervezetek felé, amit a beépülési és a visszafelé irányuló
m echanizm usok is tám ogatnak. így a tudom ány és az ipar azonos feltételek
m ellett élvezi a közvetlen és gyors tudástranszfer nyújtotta előnyöket. A
projekt keretében két-két szem élyt ad az ipar és a GIQS (Trans Border
Integrated Quality A ssurance), am ellett további 22 szakem ber cseréjére
kerül sor a következő m egoszlásban: 4 ember az iparból a kutatásba és 18
fordítva. A W ageningeni Egyetem például 12 szem élyt, a Bonni Egyetem
pedig 6 szem élyt küld a húsipari szervezetekhez és vállalatokhoz.

Projekt célok és a módszertani háttér
A QUARISMA projekt kettős célt szolgál: egyrészt annak dem onstrálása
a vállalkozókkal közösen, hogy léteznek életképes új lehetőségek; m ásrészt
annak bizonyítása a tudom ányos intézm ényekkel közösen, hogy a szükséges
ismeretek átadhatók. A QUARISMA általános célja az ágazatközi
tudástranszfer innovációjának, m egvalósításának és internacionalizálásának
előm ozdítása a vállalatközi QM és RM területén a húsiparban. A
QUARISMA lefedi az egész hús term ékláncot, ami azért nélkülözhetetlen,
mert a hús fenntartható biztonsága csakis a QM és az RM rendszerek
integrálása révén biztosítható az élelm iszer ellátási lánc teljes hosszában „az
istállótól az asztalig” .
A QUARISMA bevezeti az ún. techno-m enedzseri m egközelítést, ami a
különböző diszciplínák integrálására irányul, hozzájárulva ezáltal a minőség
magasabb szintjének eléréséhez. Ezen új m egközelítés alapja az, hogy a
minőségügyi kérdéseket kutatási, műszaki és m enedzseri szem pontból
egyidejűleg érzékelik és analizálják. A tevékenységek és a felelősségi körök
két szintre oszlanak: a program -szintre és a projekt-szintre. A programszintet a szektorközi m enedzsm ent és a koordinációs tevékenységek
jellem zik; ezzel szemben a projekt-szint öt IAPP tevékenységre oszlik a
közös kutatás nagy ernyője alatt. Ezek a tevékenységek a következők:
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m ásodlagosságok, toborzások, életpálya kutatás, hálózatépítés és nyílt
nem zetközi konferenciák (1. ábra).

1. ábra:A QUARISMA szerkezete
Az átfogó célok elérése érdekében három kutatási
prioritást:
1. Láncmenedzsm ent
2. M inőség- és inform áció-m enedzsm ent
3. Kockázatm enedzsm ent és élelm iszerbiztonság

terület

kapott

A partnerek úgy döntöttek, hogy mindhárom területen együttműködnek,
m éghozzá fenntartható és konzisztens módon. Az egyes kutatási prioritással
rendelkező területek közötti kapcsolatokat szem lélteti a 2. ábra.
Az IAPP program nagy fontosságot tulajdonít a kutatási feladatok közötti
együttm űködésnek. A horizontális tevékenységek hidat képeznek a prioritási
területek összekapcsolásában. A tudástranszfer révén kutatókat toboroznak
az iparból és a tudomány területéről, akik tám ogatást és továbbképzést
kapnak saját szakmai karrierjük építéséhez, am ellett új ism eretekhez és
hálózatokhoz is hozzájutnak. A kutatási eredm ényeket nyílt nemzetközi
konferenciák és találkozók segítségével terjesztik egész Európában, így más
kutatók is tájékozódhatnak és bővíthetik a tudásukat.
Az interdiszciplináris együttm űködés teoretikus keretét a QUARISMA
projekten belül három modell tám asztja alá. Ezek a modellek teszik lehetővé
a leíró,
összehasonlító,
előrejelző
és
utasítást adó
információ
hozzárendelését a QM speciális feladataihoz és felelősségi köreihez:
1. A NetChain-M odell szolgáltatja az alapot a horizontális és a vertikális
kapcsolatok egyidejű figyelem be vételéhez a biológiailag, műszakilag és
szervezetileg m eghatározott folyam atok mentén.
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2. Az ISO 9000-es és 22000-es szabvány szerinti Process-M odellel
kom binálva ez a m egközelítés a lánc minden egyes lépésénél lehetővé
teszi azon konkrét szabályozási és döntéshozatali pontok m eghatározását,
ahol a QM speciális inform ációt igényel.
3. A kontroll ciklusnak a zavarok előrejelzéses kontrolljával ellátott SocioTechnical M odelljét gyakran használják a cselekvési (akciós) ciklusok
leírására. A végrehajtási és a döntési folyam atok közötti inform ációs és
cselekvési ciklusok mind a szervezeten belül, mind azon kívül
elhelyezkednek. Ez jellem zi a szervezetközi m inőségszabályozási
ciklusokat. A szükséges standard értékek m eghatározhatók belső és külső
alapokon, pl. ügyfelek, szállítók, feldolgozók, hatóságok.

2. ábra: QUARISMA - kapcsolatrendszer a prioritási területek között
A projekt hat m unkacsom agra (Work Package) oszlik, amelyek
mindegyike különféle feladatokat tartalm az, lefedve ezzel a teoretikus
keretet (3. ábra).
Mivel a világon egyedülálló tapasztalatokkal rendelkezik a húságazat
tekintetében, az újszerű QUARISMA interdiszciplináris kutató team vezeti a
projektet a tudományos és a társadalmi célok elérésére, továbbá lehetőség
szerint új trendeket állít fel a QM és az RM európai kutatásához.
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Work package 1

Work package 2

Work package 3

(Jacques Trienekens)

(Brigitte Petersen)

(Bert Urlings)

Láncmenedzsment

Minőség és
információ
menedzsment

Élelmiszerbizton
ság és kockázat
menedzsment

Work package 4

Work package 5

(BertUrlinas)

(Brigitte Petersen)

(Martin Hamer)

Felmérés és
validálás a minta
láncokban

Oktatás, tovább
képzés és terjesztés

Tudástranszfer, háló
zatépítés és innováció
menedzsment

Work package 6

3. ábra:A kutatási tevékenységek áttekintése - a ’QUARISMA Háza’
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QUARISMA - Minőség- és kockázatmenedzsment
a hústermelő láncokban
Ö sszefoglalás
A
QUARISMA
(QUAlity,
minőség
és
RISk
MAnagement,
kockázatmenedzsment) vezeti be a műszaki-menedzseri megközelítést,
amely - a legjobb minőség elérésének elősegítése érdekében - a különböző
tudományterületek integrálására irányul. Az átfogó célok megvalósításához
három kutatási prioritási területet határoztak meg:
1. Láncmenedzsment
2. Minőség- és információ menedzsment
3. Kockázatmenedzsment és élelmiszerbiztonság
A projekt hat munkacsomagot tartalmaz, mindegyiken belül különböző
feladatokkal, amelyek kitöltik az elméleti keretet.

QUARISMA - QUAlity and RISk MAnagement
in meat producing chains
Abstract
QUARISMA (QUAlity and RISk MAnagement) will introduce the
techno-managerial approach, which aims at integrating the different
disciplines to contribute to achieve superior quality. In order to achieve the
overall objectives, three research priority areas have been identified.
1. Chain management
2. Quality and information management
3. Risk management and food safety
The project has six work packages with each package comprising
different tasks covering the theoretical framework.
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