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MUNKACSOPORT MEETING:
Az előzetesen meghirdetett napirendnek megfelelően a résztvevők a versenyjogi nyilatkozat
ismertetését követően, bemutatásra kerültek a napi rendi pontok, amelyben a meghirdetetthez
képest változások nem voltak.

HOL TARTUNK MOST?
-

Ellátási láncok felvázolása és visszajelzések 

-

Ellátási láncok szereplőinek nyomon követéshez kapcsolódó adatigénye 

-

Adatszolgáltatási kötelezettségek felmérése 

-

Jogszabályi előadó felkérése és egyeztetése 

-

Logisztikai szolgáltatók megkeresése ±

-

Ellátási láncok véglegesítése 

-

Európai útmutató(k) magyar nyelvű publikálása ±

-

Fogyasztói trendek – információgyűjtés ±

-

Nyomonkövetési auditok ±

-

Képzési rendszerek előkészítése ±
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ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYI ISMERTETŐ:
A munkacsoport tagjainak dr. Tóth Nóra ismertette a jogszabályi háttért. Az ehhez
kapcsolódó előadás anyagot a www.nenyp.hu weboldalra feltöltöttük, a tejtermék
munkacsoport dokumentum tárába.
Fontos kiemelni, hogy a nyomonkövethetőség lehetőség arra, hogy nyomon követhető
legyen egy élelmiszer, takarmány, élelmiszer előállításra szánt állat vagy olyan anyag, amely
anyagot élelmiszer vagy takarmány előállításának felhasználására szánnak, a termelés, a
feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában. Ugyanakkor a tejtermékek esetében nincs
ágazat specifikus nyomonkövetési előírás.
GS1 NYOMONKÖVETÉSI AUDIT VS. FELMÉRÉS:
A munkacsoport megbeszéléseken 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.
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.
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)
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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)
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 jelezte a
munkacsoportok felé.
Javaslat I. - Gyártó és feldolgozó vállalkozások beszállítói körében felmérés
•

Ismeretek szintje a nyomonkövetési elvárásokról

•

Felkészültség a jelölési, elektronikus kommunikációs megoldásokra

•

Értékelést követően a következő lépések meghatározása

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

KÉPZÉSI RENDSZER:
Ütemterv szerint ez jövő év elejei feladat, ugyanakkor a munkacsoport vezetők időszerűnek vélik a
téma előtérbe helyezését. Kérés a munkacsoport tagjai felé az, hogy gondolkodjanak, mi lehet az
alapja a képzési rendszer felállításának?! Kérdésként felmerült, hogy melyik szervezet lehet az, aki
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felelős lenne ezért a jövőben, illetve tovább is vinnék. Fontos célkitűzés, hogy a képzési rendszer ne
csak kampány szerűen jelenjen meg a piacon, hanem állandóan elérhető formában.
A NAK képviseletében Városi Orsolya felajánlotta, hogy összeszedi azokat a képzéseket (szektor
szinten), amelyek most elérhetőek, és közösen a GS1 képviselőivel átnézik, hogy kit – hol lenne
érdemes megkeresni a témában. Továbbá azt is, hogy mely képzésekbe lehetne beépíteni a
nyomonkövetési képzést, mint modult.
Vatai Krisztina ismételten elhozta a GS1 Írország e-Locate projektjét, felvázolva azt, hogy Európai
Uniós forrásokra alapozták a kiépített rendszert, amelyet egyértelműen a piaci környezethez
igazítottak. A projekthez csatlakozók ebből az alapból részesülnek az első 2 évben, és kizárólag a 3.
évtől kell fizetniük a szolgáltatásért, ha és amennyiben a rendszer meggyőzte őket, és használni
kívánják a jövőben is. A projekt keretein belül biztosítanak szolgáltatókat, amelyek maximum 10%ban térhetnek el a piaci ártól. Ha és amennyiben az árképzési stratégiájuk meghaladja a piaci árat,
úgy a szolgáltatók listájából kikerülnek, és nem választhatják őket az ír – újonnan csatlakozó –
halászok.
FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÁS:
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 2 éves megállapodás félidöje, ekkor kerül
megrendezésre a plenáris ülés (előre láthatóan január 3. hetében). Egyeztetéseket követően
célszerűnek tartjuk ekkor bemutatni a trendeket, mindenkinek egyszerre.
IDŐSZAKI JELENTÉS:
Az 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 és
rögzítette, amelyet minden platform tagnak megküldtünk. Ennek függvényében tájékoztattuk a
tagokat a Horizontális munkacsoport alakulásáról, a GS1 nyomonkövetési audit eredményeiről,
továbbá arról, hogy a vertikális munkacsoportok hol tartanak.

FELADATOK:
FELADAT

Szereplőkre
bontott
jogszabályi
adatszolgáltatási kötelezettség listázása
Képzési rendszerek összegyűjtése

Képzési rendszerek átnézése

FELELŐS

és GS1 Magyarország

HATÁRIDŐ

2016. október 15.

Városi Orsolya, Vatai 2016. szeptember 30.
Krisztina
Városi Orsolya, Vatai
2016. október 07.
Krisztina

5

Képzéssel kapcsolatos kérdések listázása és GS1 Magyarország
erre irányuló külön megbeszélés egyeztetése,
lebonyolítása

2016. november 15.

GS1 nyomonkövetési auditok
értékelésének dokumentálása

összesített GS1 Magyarország

2016. október 07.

Beszállítói
felmérése

tudásszint GS1 Magyarország

2016. október 07.

Javaslat kidolgozása egységes logisztikai GS1 Magyarország
címkére, illetve arra vonatkozó kereskedelmi
egyeztetésre

2016. október 15.

Európai
nyomonkövetési
publikálása

2016. október 15.

felkészültség

és

útmutatók GS1 Magyarország

JELENLÉTI ÍV:
Név
Bálint Áron
Bart Ágnes
Csillag Katalin
Kovács Ágnes
Kun László
Pásztorné dr. Huszár Klára
Sándor Csilla
Szabó Tamás
Tóth József
Tóth Zsuzsanna
Városi Orsolya
dr. Tóth Nóra
Sárossy Péter
Vatai Krisztina

Cég
Sole-Mizo Zrt.
Földművelésügyi Minisztérium
GS1 Magyarország Nonprofit Zrt
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Bizerba Mérleg Hungária Kft.
Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar
Pátria Nyomda Zrt.
Tolnatej Zrt.
Pátria Nyomda Zrt.
GS1 Magyrország Nonprofit Zrt.
NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezete
Nébih
Pannontej Zrt
GS1 Magyarország Nonprofit Zrt
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