Tisztelt Horizontális Munkacsoport résztvevő!
A nyitó munkacsoporti ülésen elhangzott, illetve az azóta a munkacsoport vezetéséhez érkezett
visszajelzések alapján, valamint a hatékonyabb és célravezetőbb munkavégzés érdekében a
munkacsoport vezetése a Horizontális munkacsoport tevékenységét módosítja.
A Horizontális munkacsoport fókuszterületeit az alábbiak szerint hirdetjük meg:
A munkacsoport két lényegesen eltérő, ugyanakkor fontos termékpálya modell mentén, azok
részletesebb feldolgozhatósága érdekében két al-munkacsopotban folytatja munkáját:
1. Rövid ellátási lánc (REL),
2. HORECA.
A REL alatt olyan ellátási láncot értünk, amelyet:
 kevés számú gazdasági szereplő alkot,
 akik elkötelezettek az együttműködés,
 a helyi gazdasági fejlesztés,
 valamint a termelők, feldolgozók és a fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi
kapcsolatok iránt.
A HORECA (Hotels, Restaurants, Cafés) pedig a szállodák, éttermek, kávéházak gyűjtőfogalomba
tartozó feldolgozási illetve értékesítési pontokig történő ellátási lánc.
Ez a két al-munkacsoport a továbbiakban külön-külön szervezve találkozóit az azokra jelentkező
érdeklődők és érintettek részvételével folytatja majd munkáját.
Az al-munkacsoportok működtetéséhez a NÉNYP weboldalán (www.nenyp.hu) a Horizontális
munkacsoport menü alatt április végéig létrehozásra kerül a két al-munkacsoporti felület.
A horizontális munkacsoport résztvevőinek regisztrálniuk kell a két al-munkacsoportba, illetve új
résztvevők célzott megkeresésével a horizontális munkacsoport vezetősége is törekszik az újonnan
meghatározott ellátási láncokban adekváltan érintett résztvevők csatlakozására.
A horizontális munkacsoport korábban április 13-ra meghirdetett 2. ülését a fenti átalakítások okán
töröljük.
A két al-munkacsoport 1. megbeszélésére május végére új időpontokat jelölünk ki, amelyről a
horizontális munkacsoportba eddig regisztrált minden kollégának értesítést fogunk küldeni.
A korábban megfogalmazott feladatok, működési területek a horizontális munkacsoport munkájába a
következőképpen épülnek be:
 Az élelmiszer ellátási lánc szereplői között átnyúló általános nyomon követési modell
elkészítése a 4 vertikális munkacsoport (hús/hal; tej; zöldség/gyümölcs; bor/pálinka) által
külön-külön felmért és összesített nyomon követési elvárások közös metszetéből kerül
meghatározásra a horizontális munkacsoport vezetése révén, várhatóan a vertikális
munkacsoportok ez irányú tevékenységének lezárultát követően, 2016. III.-IV. negyedévében.
 A korábban szintén megfogalmazott védjegyek (igénylés-megújítás-fogyasztói kommunikáció)
és a termékinformációkhoz való hozzájutás, fogyasztói tájékoztatás, témakörben a NÉNYP
vezetősége fog javaslattal élni, amelyet egységesen el fog juttatni a vertikális munkacsoportok
számára, hogy ezen szempontok (adatigény, adatszolgáltatási folyamat, fogyasztói
tájékoztatási lehetőségek) azok folyamataiba beintegrálhatóak legyenek.
Bízunk benne, hogy az átalakított horizontális munkacsoport ezen ellátási láncok mentén
konkrétabban tudja kifejteni tevékenységét valamint elkészíteni javaslatait, és azokhoz minden
korábbi munkacsoport résztvevő megtalálja kapcsolódási pontjait.
Együttműködésüket és segítségüket megköszönve,
Üdvözlettel: Temesfalvi Rita és Krázli Zoltán

