MEGHÍVÓ
NEMZETI ÉLELMISZER NYOMON KÖVETÉSI PLATFORM
létrehozására a hazai élelmiszeripari vállalkozások és érintett hatóságok, illetve szakmai szervezetek közötti
együttműködés elősegítésére

A fogyasztók mindenkor egészséges, kiváló minőségű, biztonságos termékekkel történő ellátásához fontos, hogy az
élelmiszerek előállítása, kereskedelme, felhasználása vagy fogyasztása során az emberek és a társadalom megfelelően
tájékozott, tudatos és felelős legyen.
Ennek elősegítésével a kormány által is elfogadott stratégiák foglalkoznak: az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia kiemelt
szerepet szán a társadalmi szemléletformálásnak, az Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégia pedig az élelmiszeripart fejlesztő
célkitűzések mellett szintén jelentős szerepet szán a fogyasztói ismeretek növelésének. Mindkét stratégia céljaként fogalmazta
meg az élelmiszerek nyomonkövetési és minőségi rendszerének támogatását is. Ezek a rendszerek biztosítják egyrészt, hogy a
termőföldtől a családok asztaláig csak megfelelő biztonságú és minőségű élelmiszer kerüljön, az esetleges szennyeződés esetén
annak forrása pontosan meghatározható legyen, ezáltal hatásosan megoldható a termék visszahívása, kivonása a forgalomból.
Másrészt pedig az átlátható, nyomonkövethető rendszerek a fogyasztó megbízható tájékoztatását, termékinformációhoz való
hozzájutását segítik elő.
A Nemzeti Élelmiszer Nyomon Követési Platform célja
A Platform célja, hogy a szektor szereplőivel történő folyamatos egyeztetéssel, a jogszabályi környezet széles körű
feltárásával és megismertetésével, a legjobb gyakorlatok bemutatásával, folyamatos és kiterjedt kommunikációval, a
szükséges kapcsolatrendszer kiépítésével és lobbi-tevékenységgel segítse a vállalkozásokat a kötelezettségek
azonosításában, a megfeleléshez szükséges eszközök meghatározásában és alkalmazásba vételében.
A Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkársága és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
ezúton tisztelettel meghívja Önt a Nemzeti Élelmiszer Nyomon Követési Platform első éves értékelésére, melynek
Időpontja: 2017. január 18. (szerda) 10:00
Helyszíne: Földművelésügyi Minisztérium, 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 11. Darányi Ignác terem
Levezető elnök: Kétszeri Dávid, üzletkapcsolati igazgató, GS1 Magyarország
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Regisztráció
Megnyitó – Zsigó Róbert, Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár, Földművelésügyi
Minisztérium
A Nemzeti Élelmiszer Nyomon Követési Platform eddig elér eredményeinek bemutatása
Előadók: Vatai Krisztina, Kétszeri Dávid, Krázli Zoltán
Kávészünet
Bíznak a magyar fogyasztók az élelmiszerek csomagolásán lévő címkék információiban
Előadó: Kocsis Eszter (Nielsen)
Az írországi e-Locate projekt bemutatás
Előadó: Denise O’Brien
Kérdések és válaszok

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linken keresztül lehet:
REGISZTRÁCIÓ
FIGYELEM! 2016. december 03-a óta a piros (M2) metró nem áll meg a Kossuth téren, így mindenképpen ennek megfelelően
tervezzék meg útvonalukat, a plenáris ülésre jutás kapcsán.
Legközelebbi mélygarázs, amely mindenki számára elérhető, a Szabadság téren található.

