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Riport Macher Judittal 

 

„ A minőségügy és annak fontossága ma úgy gondolom, már nem lehet, és nem is kérdés. Az első 
négyszáz cég között voltunk, akik Magyarországon minőségügyi tanúsítványt szereztek, és az 

országban egyedüliként kétszeres Nemzeti Minőségdíjjal rendelkezünk…” 

 

 

 

Macher Judit 

- Kérlek, mutasd be szakmai életutad eddigi legfontosabb állomásait!  

 

- Szociológus és pszichológus végzettségem megszerzését követően néhány évig piac-és 
társadalomkutatatással foglalkoztam egy társadalomkutató intézetnél.  Párhuzamosan ezzel a civil 
szférában tartottam társadalmi problémákra érzékenyítő tréningeket, valamint a vállalati szektorban 
személyzet- és szervezetfejlesztéssel foglalkoztam. Ez utóbbiban a mai napig tevékenykedem, hisz az 
ott megszervezett tudást és tapasztalatot nagyon jól tudom hasznosítani Macher Zrt.-ben, és ez fordítva 
is igaz. Öt évvel ezelőtt csatlakoztam a szüleim által 1991-ben, 3 fővel indított, ma már közel 100 főt 
foglalkoztató családi vállalkozáshoz. Első körben tréningeket és workshopokat tartottam a cégben, majd 
fokozatosan folytam bele egyre inkább a szervezet mindennapjaiba.  

 



- Jelenleg a Macher Zrt.-ben mivel foglalkozol?  

 

- Több sapkám is van a szervezetben. A cég CSR vezetőjeként hozzám tartoznak azok a külsős 
partnerek, szervezetek, kérdések, amelyek nem közvetlenül a gyártással függnek össze. 
Projektvezetőként pedig olyan nagyobb projekteket viszek, mint amilyen az Ipar 4.0 Mintagyárak 
program volt. Ezeken túl pedig a HR stratégiai kérdéseivel és PR jellegű feladatokkal foglalkozom. 

 
- Mi motivált arra, hogy szüleid nyomdokain haladj? 
 

- Nagyon büszke vagyok arra, amit a szüleim az elmúlt 29 évben létrehoztak és elértek. Úgy vélem, hogy 
a büszkeség mellett ez óriási kihívást és felelősséget is jelent, mindez motivál engem. Ma már az öcsém 
is a vállalatnál dolgozik, vele együtt a múlt értékeinek tiszteletével, innovatívan igyekszünk a cég 
életében részt venni és a jövőt építeni. 

 

- A Macher Zrt. egy sikeres vállalkozás. Véleményed szerint miért? 
 

- A stratégiai gondolkodás a kezdetektől jelen volt a cégünk életében. A mindig is előremutató  
jövőképünk fontos volt ahhoz, hogy a fejlesztéseket és beruházásokat megfelelően tudjuk eszközölni, 
és irányítani, így jutottunk el a kezdeti bérmunkától az integrátori szerepig. Szerintem ez a cég egyik 
alapköve, melyre lehet bátran építkezni. Emellett pedig nagyon fontosnak tartom a nyitottságot az újra, 
az állandó megújulást és a folyamatos innovációt. 
 

 

- A kétszeres Nemzeti Minőségi Díjnak milyen presztizse van manapság? Mit gondolsz a jó minőségről? 

Az évek során változott-e minőségfelfogásod? 
 

- A minőségügy és annak fontossága ma úgy gondolom, már nem lehet, és nem is kérdés. Az első 
négyszáz cég között voltunk, akik Magyarországon minőségügyi tanúsítványt szereztek, és az 
országban egyedüliként kétszeres Nemzeti Minőségdíjjal rendelkezünk. A minőségügynek a 
kezdetektől fogva kiemelt jelentősége van a szervezet életében. Ma az ISO 9001 és ISO 14001 mellett, 
AS 9100 és IATF tanúsítvánnyal is rendelkezünk, mindezt pedig integrált irányítási rendszer szerint 
működtetjük. A cél ugyanakkor nem a tanúsítvány léte, hanem az azzal járó rendszerszemlélet. Én ebbe 
a szemléletbe szocializálódtam, és ezt is szeretném továbbvinni.  

 

- Egyre több rangos eseményen veszel részt előadóként? Szeretsz prezentálni? 

 

- Nagyon megtisztelő egy-egy ilyen felkérés, örömmel teljesítem ezeket. Büszke vagyok arra, hogy tavaly 

az AdrenaLean-on sikerült „A konferencia legkiválóbb előadásáért” díjat elnyernem, ami nagyon jóleső 

és motiváló elismerés volt.  
 

- Miként gondoskodsz szakmai fejlődésedről? 
 

- Folyamatosan képzem magam, konferenciákra, meetupokra járok tanulni, és sok lehetőséget teremtek 
arra, hogy más cégek jó gyakorlataiból tanuljak, benchmarkoljak. Hiszem, hogy a mai felgyorsult 
világban nem csak egy jól hangzó frázis az élethosszig való tanulás, hanem elengedhetetlen eszköz.  

 



- Mi a hobbid? Mi az, ami leginkább kikapcsol, regenerál? 
 

- Leginkább az tölt fel, ha a szeretteimmel minőségi időt tudok együtt tölteni, jó programokkal. Nagyon 
szeretek utazni, színházba, moziba, koncertekre járni, és nagy szenvedélyem a gokartozás.  

 

- Megköszönöm válaszaidat. Kívánok sok szakmai és magánéleti sikert, hozzá kiváló egészséget! 
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