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Az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően a résztvevők és a GS1, mint szervezet rövid
bemutatkozását és a versenyjogi nyilatkozat ismertetését követően, összefoglalás hangzott el a
Platform céljáról és a munkacsoportok működéséről azok számára, akik nem vettek részt a
nyitókonferencián, illetve most találkoztak először a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési
Platformmal. Ezek az információk elérhetőek a megbeszéléshez készült prezentációban.

MUNKACSOPORT TERÜLETEI:
Fontos megjegyezni, hogy nem a belső nyomonkövetési rendszerről lesz szó a munkacsoportban,
hanem az elosztási lánc partnerek közötti KÜLSŐ nyomonkövethetőségről van szó.
Vatai Krisztina, a GS1 Magyarország Zrt. képviseletében feltette a kérdést, hogy hány elágazása
legyen a munkacsoportnak? Egy hosszasabb eszmefuttatást követően a csoport az alábbiakról
állapodott meg:
-

tej ÉS tejtermékek
manufakturális termelés VS. nagyüzemi termelés
Kecske és juh tej/tejtermékek

A jelenlévők világosan közölték, hogy ma már jogszabályi kötelezettség megjelölni, hogy adott
termék milyen tejből készült. Tehén vagy más állat tejéből. A hatóságok szigorúan előírják a belső
nyomonkövethetőséget, ennek függvényében tehát mindenhol kell, hogy legyen hathatós és világos
belső nyomonkövetési rendszer. Egy hozzászóló kifejtette, hogy ezt a belső nyomonkövetési
rendszert a kis manufaktúrák sokkal lelkiismeretesebben vezetik és szervezik. A manufakturális és a
nagyüzemi termelésre is azonos jogszabályi előírások vonatkoznak a nyomon követés szempontjából,
ugyanakkor a kistermelői értékesítéssel, mint rövid termékpályával a Horizontális munkacsoport
foglalkozik.
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Fentiekből adódóan egy ellátási láncra fókuszál a munkacsoport, amely a tej- és tejtermék előállításra
és értékesítésre fókuszál a takarmánytól a fogyasztóig.
Vatai Krisztina a következő munkacsoporti megbeszélésre felvázolja az ellátási láncot a fenti
termékpályára, és visszajelzésre megküldi a munkacsoport tagjainak.
A LIDL képvseletében jelenlévő szakember arra a kérdésre, hogy milyen igényeik vannak a
kereskedőknek, azt válaszolta, hogy számukra az a fontos, hogy adott termék:
-

mikor jött
mi a lot száma
tétel szintű azonosítás lehetséges legyen
többlet adatigény felmerülése esetén tudjanak rá válaszolni.

A termék információk nem feltétlenül azonosak a termék törzsadatokkal. A kereskedő jelezte, hogy
ezeket az egyszeri információkat a csomagoláson lehetne feltüntetni, és akkor kell ezt elkészíteni,
amikor a csomagolást elkészítik. Ebben a munkacsoportban is felmerült a GMO-t érintő jogszabályok
betartása – betartatása és az ebből fakadó jelölések megadása, hiszen ma már sok fogyasztónak
fontos információ az, hogy adott termék GMO mentes-e vagy sem
Elhangzott, hogy a vendéglátás és közétkeztetés területéig is nyomon kell követni az érintett
termékeket. Ezt a területet a Horizontális munkacsoport már felvette a programjába, így az ott
kialakított megoldást kell majd a saját munkacsoportunkban is megvitatni.
Felmerült az igény arra, hogy meghatározzuk milyen információkra kíváncsi a fogyasztó valójában, és
ezt vegyük figyelembe, amikor az ellátási lánc során összegyűjtött és megosztani kívánt adatokat
értékeljük. Ennek érdekében a GS1 összegyűjt általános és publikus, a tudatos fogyasztóról szóló
kutatásokat, illetve a munkacsoportban résztvevő kereskedők – amennyiben azok publikusak –
megosztják ilyen jellegű saját felméréseiket.
A következő feladat, hogy összegyűjtsük azt is, hogy a kereskedők, illetve a feldolgozó vállalkozások
milyen adatokat kérnek be a hozzájuk beszállító partnerektől. Ezen adatigények felmérésére a GS1
kérdőívet küld körbe a résztvevőknek és összesítve dokumentálja.
A jogszabályi kötelezettségek felméréséhez kapcsolódóan, amiről a következő munkacsoport
megbeszélésen a kijelölt szakértők fognak tájékoztatást adni, azt is egyeztettük, hogy kérdőíves
formában felmérjük a nyomon követéshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeket is. A GS1
elkészíti, és körbeküldi a kérdőívet, majd összesíti a válaszokat.
Felkérést intéztünk a résztvevő cégekhez, hogy amennyiben működtetnek, ismernek olyan
nyomonkövetési rendszert, amelyet érdemes bemutatni a többi résztvevőnek, jelezzék, és a GS1
megszervezi a látogatást, vagy bemutatást. A GS1 vállalta továbbá, hogy elkezdi bemutatni azokat a
nemzetközi útmutatókat, vagy esetpéldákat, amelyeket nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül
rendelkezésre állnak.

FELADATOK A KÖVETKEZŐ OLDALON!
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FELADATOK:
FELADAT

FELELŐS

Ellátási láncok felvázolása
és visszajelzések
Ellátási
láncok
szereplőinek
nyomon
követéshez
kapcsolódó
adatigénye
Adatszolgáltatási
kötelezettségek felmérése
Jogszabályi előadó felkérés
és egyeztetése

HATÁRIDŐ

GS1 vázolja fel, minden résztvevő visszajelzést 2016. április 01.
ad.
GS1 elkészíti és körbeküldi a kérdőívet, minden 2016. április 01.
résztvevő visszajelzést ad.

GS1 elkészíti és körbeküldi a kérdőívet, minden 2016. április 01.
résztvevő visszajelzést ad.
, NÉBIH, GS1
2016. április 10.

JELENLÉTI ÍV:
Cég Neve

Kapcsolattartó neve

Jelen volt

Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.

Ábrahám Miklós Ottó

Igen

Alföldi Garabonciás Kft

Andrássy Anikó Cintia

Igen

Alföldi Garabonciás Kft

Andrássy Cintia

Igen

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Begéné dr. Olasz Gyöngyi

Igen

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Dr. Szűcs Viktória

Igen

FrieslandCampina Hungária Zrt.

Erdély Viktória

Igen

Tejmanufaktúra Kft

Gombos László

Igen

Parola Kft.

Kácsor András

Igen

Alföldi Tej Kft.

Keserűné Tóth Zsuzsanna

Igen

Pannontej Zrt

Korimné Csipszer Györgyi

Igen

Bizerba Mérleg Hungária Kft.

Kun László

Igen

Lidl Magyarország Bt.

Lajkó Gábor

Igen

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

Lajos Áron

Igen

NÉBIH

Nagy Attila dr.

Igen

Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar

Pásztorné dr. Huszár Klára

Igen

For-TÉSZ Kft.

Pohankovics András

Igen

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Póti Gábpr

Igen

Reményik Kálmán ev. Vászolyi Sajtmanufaktúra

Reményik Kálmán

Igen

Pannontej Zrt

Sárossy Péter

Igen

Auchan Magyarország Kft

Szilágyi Andrea Ágnes

Igen

Földművelésügyi Minisztérium

Temesfalvi Rita

Igen

Pátria Nyomda Zrt.

Tóth József

Igen

GS1 Magyrország Nonprofit Zrt.

Tóth Zsuzsanna

Igen

Metro Kereskedelmi Kft.

Varga-Fider Csilla

Igen
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GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.

Vatai Krisztina

Igen

Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége

Vörös Attila

Igen

Sole - Mizo Zrt.

Göder Zsolt

Igen

Icefood Kft

Takács Sándor

Igen
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