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TRÖSZTELLENES NYILATKOZAT
A versenyjogi nyilatkozat ismertetését követően bemutatásra kerültek a napi rendi pontok. Az
előzetesen meghirdetett napirendtől eltérően a munkacsoport vezetője jelezte, hogy a 3.
Adatszolgáltatási kötelezettségek összesítése – ahol lehetséges, egyeztetés a hatóságokkal és a 4.
Jogszabályi kötelezettségek részletezése szereplőnként napirendi pontokat javasolja levenni a
megtárgyalandó napirendek közül, mivel folyamatban van a jövedéki szabályozás változása, és
várhatóan a végrehajtási rendelet is megjelenik még néhány hónapon belül, így ezen napirendi
pontokat akkor kellene újra elővenni, a tartalmukat véglegesíteni. A mcs. kérésére amennyiben ezen
joganyagok véglegesednek, azokról az Fm vagy a NÉBIH részéről előadást kérünk megtartani a mcs.
soron következő ülésén. .
ELLÁTÁSI LÁNC SÉMA:
Módosítási javaslatok átvezetésre kerültek, amely a www.nenyp.hu weboldalra feltöltött aktuális
prezentációban megnézhető. A munkacsoport vezetők bíznak abban, hogy most már minden irány
rajta van, azonban ha valaki még talál hiányosságokat, jelezze a mcs. vezetők felé, és a módosítások
átvezetésre kerülnek.
HOL TARTUNK MOST?








Ellátási láncok felvázolása, visszajelzések, véglegesítése 
Ellátási láncok szereplőinek nyomon követéshez kapcsolódó adatigénye 
Adatszolgáltatási kötelezettségek felmérése ±
Jogszabályi előadó felkérése és egyeztetése ±
Fogyasztói trendek – információgyűjtés ±
Nyomonkövetési auditok ±
Európai útmutató(k) magyar nyelvű publikálása ±
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Hazai útmutató vázának összeállítása, az útmutató elkészítése ±

ÖSSZEFOGLALÓ A NYOMONKÖVETÉSI AUDITOKRÓL:
Krázli Zoltán beszámolt róla, hogy a vertikális NÉNYP 4 munkacsoport megbeszélésein meghirdetett
nyomonkövetési audit lehetőségét 6 cég használta ki, így július során a GS1 auditorai 2 tejipari, és 1-1
gyümölcsfeldolgozó, borász, húsfeldolgozó és halászati cégnél végeztek felmérést a nyomonkövetési
megoldásokra vonatkozóan.
4 cég esetében a GS1 előzetesen egyeztetett audittervvel, a kontrollpontok listájával és megfelelőségi
jelölésével, majd auditjelentéssel dokumentálta az auditokat. Az auditáló csoportok ellenőrizték a GS1
nyomonkövetési szabványában megfogalmazott Audit Kritériumokat, míg 2 cég esetében
felmérésként került az ellenőrző tevékenység elvégzésre, mivel az Auditként nem volt érdemben
elvégezhető.
Az Audit Kritérium 72 kontrollpontot tartalmaz, amelyek az alábbi 12 fejezet mentén kerültek
nemzetközileg meghatározásra:
1. Tárgy (a helyi, kereskedelmi és nemzetközi nyomon követési rendszer ismerete)
2. Termékleírás (minden átvett és gyártott kereskedelmi termék feltüntetése, jellemzése a
törzsadatbázisban)
3. Az ellátási lánccal való kapcsolat (külső és belső partnerek és helyszínek azonosítása a
törzsadatbázisban)
4. Folyamatleírás (a folyamatok meghatározása minden átvett, gyártott és forgalmazott
kereskedelmi termékre, a törzsadatok partnerekkel való megosztására, a nyomon követéshez
szükséges információk összegyűjtésére, rögzítésére és megosztására mind a belső
rendszerben, mind a partnerekkel való kapcsolatban)
5. Anyagáramlás (a termékhierarchia minden szintjén történő fizikai azonosítása az átvett és
gyártott nyomon követendő tételeknek [globálisan egyedi áruazonosító - pl. GTIN/UPC,
gyártási tételszám - batch/lot kód, egyedi sorozatszámok - logisztikai egység szinten, egyedi
szállítmányazonosító - szállítmányoknál], folyamatábra a nyersanyagtól a késztermék
csomagolásáig)
6. Információval kapcsolatos követelmények (minimálisan rögzítendő adatok, minden nyomon
követendő tétel azonosítása, az inputok és outputok összekapcsolásának megoldása)
7. Dokumentációs követelmények (szerepek, felelősségi körök, szervezeti felépítés és a
nyilvántartási rendszerről szóló leírások, ezek naprakészen tartása)
8. Felépítés és felelősség (naprakész tudással rendelkező nyomon követési csapat létrehozása)
9. Oktatás (a nyomon követésért felelős személyek oktatása, ennek dokumentációja)
10. Ellátási lánc koordinálása (a nyomon követéshez szükséges információk beszerzése a
kereskedelmi partnerektől, leírás a potenciális kockázatok kezeléséről)
11. Ellenőrzés (terv a nyomon követési folyamat hatékonyságának ellenőrzésére)
12. Belső és külső auditok (minden átvett és gyártott kereskedelmi tétel részletes leírása és az
esetlegesen előforduló hibák javításáról szóló dokumentumok)
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A tapasztalatok azt mutatták, hogy ezek a szervezetek megfelelnek a jogszabályi és üzleti
követelményeknek a nyomon követés tekintetében, a legtöbb esetben informatikai rendszerek
támogatásával és magasszintű releváns tudással a minőségbiztosítási területen. Mindegyik esetben
felvetődött ugyanakkor az a probléma, hogy a kereskedelmi láncok által a címkézésre megfogalmazott
elvárások nagymértékben eltérnek, és ez jelentős többlet-erőforrásigényt követel a gyártó, feldolgozó
vállalkozások kiszállítási folyamataiban. Ezért várhatóan az üzleti igények egységesítésére irányuló
kezdeményezés nagyfokú támogatottságot érhetne el a Platformban. A másik olyan terület, amelyen
fejlesztési lehetőséget tudtak azonosítani az auditorok, az az alapanyag beszállítókhoz kötődött: a
gyártó és feldolgozó vállalkozásokhoz alap- és segédanyagot beszállító cégek nagyon kis mértékben
alkalmaznak globális szabványokat (azonosítás és vonalkódos jelölés) a beszállított tételeiken. Ezzel
megfosztják az átvevő cégeket az automatizált áruátvétel, és így nyomonkövetési információ rögzítés
lehetőségétől, amely pedig hibamentes, gyorsabb és kevesebb erőforrást igénylő megoldás lehetne,
továbbá megalapozhatná a nyomonkövetési információk automatikus összekapcsolását és
megosztását az ellátási lánc következő szereplőivel is.
Fenti tapasztalatokból kiindulva a két fejleszthető területre vonatkozó felvetést a GS1 jelzi a
munkacsoportok felé, és egyben ezen munkacsoport ülésen Krázli Zoltán javasolta azok elvégzését,
beemelését a munkacsoport munkájába.
Javaslat I. - Gyártó és feldolgozó vállalkozások beszállítói körében felmérés, ami felméri:
•

Ismeretek szintjét a nyomonkövetési elvárásokról,

•

Felkészültséget a jelölési, elektronikus kommunikációs megoldásokra,
Értékelést követően meghatározásra kerülhetnek a következő lépések.

Javaslat II. - Egyeztetés a megoldásról, amellyel a beszállítók egyszerűsíteni tudják a nyomon követésre
megfogalmazott kereskedői elvárásoknak való megfelelést:
•

Logisztikai címke,

•

Elektronikus szállítólevél (DESADV) bevezetése,

•

További, tervezett kommunikációs eszközök.

ADATOK, AMELYEK A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA IS RELEVÁNSAK LEHETNEK:
A téma felvezetésére bemutatásra került egy termékadatlap, amely a kereskedelmi láncok online
felületéhez és polckihelyezéséhez szükséges adatokat tartalmazta. A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
továbbra is keresi azokat az előadókat, akik speciálisan nyomonkövetési oldalról tudnának előadást
tartani a platform tagjainak, a tekintetben, hogy a fogyasztónak milyen elvárásai vannak vásárláskor.
Mivel a téma iránt minden munkacsoportból nagy volt az érdeklődés, az előadást célszerű a Platform
félidejére időzített konferenciára megszervezni.
HAZAI BOR NYOMON KÖVETÉSI ÚTMUTATÓ VÁZA:
Ismertetésre került a tervezett útmutató főbb fejezetei, úgymint:
1. Bevezetés
2. A nyomonkövethetőségről
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3. Jogszabályi kötelezettségek: Adatszolgáltatási kötelezettségek összesítése
4. A GS1 szabványok
5. GS1 nyomonkövethetőségi eszközök (GLN, GTIN, SSCC, AI, vonalkód, RFID, EDI, EPCIS)
6. A bor ellátási láncának modellje - szereplőnként:


Fókusz



Leírás



Jogszabályi kötelezettségek



Nyomonkövethetőségi adatok



GS1 szabványok



Nyomonkövethetőségi folyamat

7. A legjobb gyakorlatot megalapozó elemek (adatösszehangolás, vonalkód nyomtatási minőség,
elmozdulás a GS1
szabványok felé)
KÖVETKEZŐ TALÁLKOZÓ IDŐPONTJÁNAK
MEGHATÁROZÁSA

VALAMINT

ELŐZETES NAPIRENDI

PONTJAINAK

Az adatszolgáltatási kötelezettségek véglegesítése mellett az Útmutató elkészítése lenne a
munkapcsoport legfontosabb feladata a következő hónapokban.
Várhatóan 2017. január 3. hetében kerül megrendezésre a NÉNYP második, az eddigi munkacsoporti
munkákat ismertető és értékelő konferenciája, amelyen az Útmutatót egy már majdnem végleges
verzióban jó lenne bemutatni.
EGYEBEK:
A NÉNYP munkájáról szóló Időszaki jelentés kikerült a www.nenyp.hu weboldalra, a hírek
menüpontban megtalálható mindenki számára nyilvános.
Az időszaki jelentés a 2015. október – 2016. augusztus időintervallum eseményeit foglalta össze,
amelyet GS1 minden platform tagnak megküldött. Ennek részeként a NÉNYP tájékoztatta a tagokat a
Horizontális munkacsoport munkájának további területeiről,, a GS1 nyomonkövetési audit
eredményeiről, továbbá arról, hogy a vertikális munkacsoportok hol tartanak előzeten kijelölt
tevékenységükben.
FELADATOK:
MIT?
KI?
MIKORRA?
Adatszolgáltatási kötelezettség Krázli Zoltán + munkacsoport 2016. október 19., szerda,
– lista véglegesítése
tagok
amennyiben
a
jövedéki
szabályozás
a
végrehajtási
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rendelettel kihirdetésre kerül
addig
2016. október 12., szerda

Tájékoztató szervezése az új Herbent Gergő, FM
jövedéki szabályozásról
Felmérés
a
gyártó
és
feldolgozó
vállalkozások Krázli Zoltán + munkacsoport 2016. október 19., szerda
beszállítói körében – kérdőív tagok
összeállítása

JELENLÉTI ÍV:
Kapcsolattartó neve
Csillag Katalin
Lajkó Gábor
Mérainé Ivánkovics Gertrúd
Sándor Csilla
Szokolics Ákos
Takács Nikolett
Tóth József
Tóth Zsuzsanna
Városi Orsolya
Krázli Zoltán
Herbent Gergő
Dull Péter

Cég Neve
GS1 Magyarország Nonprofit Zrt
Lidl Magyarország Bt.
Arany Kapu Zrt.
Pátria Nyomda Zrt.
Spirits-68 Kft
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Pátria Nyomda Zrt.
GS1 Magyrország Nonprofit Zrt.
NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezete
GS1 Magyarország Nonprofit Zrt
Földművelésügyi Minisztérium
Földművelésügyi Minisztérium
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