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z el sô lé nye ges lé pés „Az élel mi szer jog ál ta lá nos alap el -
ve it és kö ve tel mé nye it meg ha tá ro zó 178/2002/EK
ren de let” meg al ko tá sa volt. A ren de let meg kö ve te li

min den eu ró pai élel mi szer- és ta kar má nyi pa ri vál lal ko zás tól és
azok tól, akik élel mi szert vagy ta kar mányt im por tál nak Eu ró pá ba,
hogy mû kö dô nyo mon kö ve té si és vissza hí vá si rend sze rük le gyen.

„A ta kar mány- és élel mi szer-össze te vôk, va la mint az élel mi szer -
for rá sok ere de té nek azo no sí tá sa el sôd le ges fon tos ság gal
bír a fo gyasz tók vé del me szem pont já ból, kü lö nö sen, ha a ter -

mé kek hi bás nak bi zo nyul nak. A nyo mon kö vet he tô ség meg -
könnyí ti az élel mi sze rek vissza vo ná sát, és le he tô vé te szi, hogy a

fo gyasz tók cél zott és hely tál ló tá jé koz ta tást kap ja nak az érin tett

ter mé kek rôl.”

A nyo mon kö ve tés ké pes sé ge a gya kor lat ban azt je len ti, hogy a
ter me lés, a fel dol go zás és a for gal ma zás min den sza ka szá ban
biz to sí ta ni kell az élel mi sze rek, a ta kar má nyok, az élel mi szer ter -
me lés re szánt ál la tok va la mi lyen élel mi szer be vagy ta kar mány ba
be ke rü lô vagy vél he tô en be ke rü lô egyéb anya gai út já nak nyo mon
kö vet he tô sé gét.

Az élel mi szer- és ta kar má nyi pa ri vál lal ko zók nak gon dos kod ni uk
kell ar ról, hogy azo no sí ta ni tud ják azon sze mé lye ket, akik tôl az
élel mi szert, a ta kar mányt, az élel mi szer ter me lés re szánt ál la tot,
va la mi lyen élel mi szer be vagy ta kar mány ba be ke rü lô vagy vél he-
tô en be ke rü lô egyéb anya got kap ják.

En nek ér de ké ben a vál lal ko zók nak ren del kez ni ük kell olyan
rend sze rek kel és el já rá sok kal, ame lyek le he tô vé te szik az ilyen
in for má ci ók gyûj té sét, rend sze re zé sét, és igény sze rint ezen in for -
má ci ók el jut ta tá sát az il le té kes ha tó sá gok hoz. 

Alap ve tô en nincs ar ra néz ve tör vé nyi kö ve tel mény, ho gyan tör -
tén jen a nyo mon kö ve tés meg va ló sí tá sa. A ki a la kí tott nyo mon kö -
ve té si rend szer tí pu sa vál lal ko zá son ként el tér het, azon ban az ál -
ta lá nos cél az, hogy mind a jo gi, mind az ön kén te sen meg ha tá ro -
zott (az az bel sô nyo mon kö vet he tô sé gi) kö ve tel mé nyek nek meg -
fe lel jen. Ezek a rend sze rek olyan egy sze rû ek is le het nek, mint a
gyár tá si fo lya mat min den egyes lé pé sé ben az össze te vôk gyár tá si
té tel kód ja i nak fel jegy zé se, vagy le het nek olyan ki fi no mul tak is,
mint az össze te vôk és a kész ter mé kek moz gá sá nak szá mí tó gé pe -
sí tett, vo nal kó dos nyo mon kö ve té se és el len ôr zé se. 

A kor mány ál tal el fo ga dott Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Stra té gia
ki emelt sze re pet szán a tár sa dal mi szem lé let for má lás nak, az Élel -
mi sze ri pa ri Fej lesz té si Stra té gia pe dig az élel mi sze ri part fej lesz tô
cél ki tû zé sek mel lett szin tén je len tôs sze re pet szán a fo gyasz tói is -

„Az élelmiszerjog a 
fogyasztók érdekeinek 
védelmét szolgálja….”

me re tek nö ve lé sé nek. Mind két stra té gia ki emel ten fog lal ko zik az
élel mi szer biz ton ság kér dé sé vel, amely jól mû kö dô, mo dern nyo -
mon kö ve té si rend sze rek nél kül el kép zel he tet len.

2015 ok tó be ré ben ke rült sor együtt mû kö dé si meg áll apo dás
alá írá sá ra a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um Élel mi szer lánc-
fel ügye le tért fe le lôs Ál lam tit kár sá ga és a GS1 Ma gyar -
or szág Nonp ro fit Zrt. kö zött a Nem ze ti Élel mi szer Nyo mon -
kö ve té si Plat form meg ala kí tá sá ra. 

A Plat form 2016. ja nu ár 20-án nyi tó kon fe ren ci á val kezd te meg
a te vé keny sé gét, ame lyen több mint 80 szer ve zet kép vi se le té ben
130 fô vett részt. A Plat form ter ve zett idô tar ta má ra meg hir det tük
a mun ka cso por to kat és azok ütem ter vét. A Plat form és mun ka -
cso port jai mun ká já hoz bár ki csat la koz hat, a ren dez vé nyek nyi tot -
tak, de re giszt rá ci ó hoz kö töt tek.

A Plat form cél ja olyan egy sé ges szab vá nyok ra épü lô azo no sí tá -
si, je lö lé si és in for ma ti kai meg ol dá sok ki dol go zá sa, ame lyek a fo -
gyasz tók szá má ra biz to sít ják, hogy az élel mi sze ri pa ri ter mé kek kel
kap cso lat ban bár hol és azon nal tel jes kö rû in for má ci ók hoz jus sa -
nak an nak össze té te lé vel, ere de té vel, gyár tó já val, mi nô sé gé vel
kap cso lat ban. 

Mi lyen elô nyök szár maz hat nak 
egy mo dern glo bá lis szab vá nyo kon ala pu ló 
nyo mon kö ve té si rend szer al kal ma zá sá ból?

• ha té ko nyabb ter me lés, cél zott ter mék-vissza hí vás
• szo ros kap cso lat a vá sár ló val, a ve vôi és fo gyasz tói bi za lom

nö ve lé se
• ol csó mar ke ting le hetôsé ge, már ka épí tés
• az élel mi szer lánc te vé keny ség so rán kép zô dô nyo mon kö -

ve té si ada tok az egy sé ges szab vá nyok alap ján fej lesz tett
rend sze rek kö zött könnyen moz gat ha tók, fel dol goz ha tók

• a cé gek ex port pi ac ra lé pé sé nek elôse gí té se, hi szen kül föl -
dön a glo bá lis szab vá nyo kon ala pu ló rend sze rek mûköd nek

Je len leg a Plat form mun ká já ban 97 szer ve zet kép vi se le té ben 188
fô vesz részt. A Plat form az élel mi sze rek át te kint he tô, ha té kony és
alap ve tô en au to ma ti zált nyo mon kö ve té si mód szer ta ná nak ki dol -
go zá sá ra tö rek szik an nak ér de ké ben, hogy „a ter mô föld tôl az asz -
ta lig” kö vet he tô és el len ôriz he tô en biz ton sá gos, jó mi nô sé gû élel -
mi sze rek ke rül je nek a fo gyasz tók hoz. Ezt a tö rek vést se gí ti az, ha
az élel mi sze rek elô ál lí tá sa, ke res ke del me, fel hasz ná lá sa és fo -
gyasz tá sa so rán az em be rek meg fe le lô mó don tá jé ko zot tak, tu da -
to sak és fe le lô sek.

Az 1990-es évek kergemarhakórként ismert BSE 
(Szarvasmarhafélék Szivacsos Agyvelôgyulladása) válsága 
új lendületet adott az Európai Unió élelmiszer-politikájának, és 
jelentôs reformokat eredményezett az EU élelmiszerszabályozása területén. 
Számottevô volt a fogyasztói bizalomvesztés, valamint az élelmiszeriparnak okozott kár.
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A szek tor sze rep lô i vel tör té nô fo lya ma tos egyez te tés sel, a jog -
sza bá lyi kör nye zet szé les kö rû fel tá rá sá val és meg is mer te té sé vel,
a leg jobb gya kor la tok be mu ta tá sá val se gít jük a vál lal ko zá so kat
nyo mon kö ve té si kö te le zett sé ge ik azo no sí tá sá ban, a meg fe le lés -
hez szük sé ges esz kö zök meg ha tá ro zá sá ban, és al kal ma zás ba vé -
te lé ben. Cé lunk, hogy az ér de kel tek meg is mer jék a mo dern nyo -
mon kö ve té si mód sze re ket, esz kö zö ket, tech no ló gi á kat, mo bil- és
in ter net tech no ló gi á kat, il let ve nem zet kö zi gya kor la to kat.

A Plat form ke re tén be lül le he tô sé get biz to sí tunk a mun ká ban
részt ve vô szer ve ze tek szá má ra, hogy nyo mon kö ve té si rend sze re -
i ket a GS1 au di to rai se gít sé gé vel fe lül vizs gál ják.

A mun ka négy ver ti ká lis és egy ho ri zon tá lis mun ka cso port ban zaj lik:
• Zöld ség-gyü mölcs mun ka cso port
• Bor és pá lin ka mun ka cso port
• Hal és hús mun ka cso port
• Tej és tej ter mék mun ka cso port
• Ho ri zon tá lis mun ka cso port

A ver ti ká lis mun ka cso por tok ban meg ha tá roz tuk azo kat az el lá tá si
lán co kat, ame lyek men tén a nyo mon kö ve té si mód szer tant ki dol goz -
zuk. Meg tör tént a jog sza bá lyi és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek el -
sôd le ges fel mé ré se. A GS1 mun ka tár sai ezek ben a mun ka cso por tok -
ban egy részt be mu tat ják azo kat a szab vá nye le me ket, ame lyek al kal -
ma zás ba vé te le tá mo gat hat ha té kony, au to ma ti zált nyo mon kö ve té -
si meg ol dá so kat. Szin tén be mu tat koz tak azok az eu ró pai vagy glo bá -

lis, szek tors pe ci fi kus út mu ta tók, ame lyek se gít he tik a ha zai fel hasz -
ná ló kat a le het sé ges esz köz rend sze rek meg is me ré sé ben, és a ma -
gyar pi ac ra szánt do ku men tu mok össze ál lí tá sá ban. Je len leg a ver ti -
ká lis mun ka cso por tok ban an nak meg ha tá ro zá sa tör té nik, hogy az
au to ma ti zá lás hoz ren del ke zés re ál ló esz kö zö ket (vo nal kó dok, elekt ro -
ni kus kom mu ni ká ció, RFID tech no ló gia) az adott el lá tá si lánc egyes
sze rep lôi ho gyan tud ják al kal maz ni, meg fe lel tet ve azo kat a jog sza -
bá lyi és üz le ti kö ve tel mé nyek nek egya ránt.

A Plat form re giszt rált tag jai kö zött je len tôs ér dek lô dés volt a Ho ri zon -
tá lis mun ka cso port iránt. Ez nagy részt ab ból adó dott, hogy a munka -
cso port el sôd le ges cél ja ként azt fo gal maz ta meg, hogy az élel mi szer -
lánc összes ter mék pá lyá já hoz kap cso ló dó, de nem ter mék pá lya-
spe ci fi kus te rü le te ket fog ja össze, mint pl. fo gyasz tói tá jé koz ta tás, a
ter mé kin for má ci ók hoz (je lö lés, ada lé ka nya gok, al ler gén, ter mék ere -
de te) va ló hoz zá ju tás és a kü lön bö zô mi nô ség rend sze rek, ter mék véd -
je gyek szé les kö rû fo gyasz tói kom mu ni ká ci ó já nak meg va ló sí tá sa. 

A Ho ri zon tá lis mun ka cso port te vé keny sé gét, fó kusz te rü le te it a
mun ka cso port ve ze té se a nyi tó mun ka cso por ti ülé sén el hang zott,
il let ve az az óta a mun ka cso port ve ze té sé hez ér ke zett vissza jel zé sek
alap ján két ter mék pá lya-mo dell men tén ha tá roz ta meg. Az egyik a
rö vid el lá tá si lánc, a má sik a ven dég lá tás-köz ét kez te tés szek tor. 

A mun ka cso port ezen kí vül a ter mék véd je gyek nyo mon kö ve té -
si rend sze ré nek fej lesz té sé hez fi gye lem be ve szi a ver ti ká lis cso -
por tok mun ká ját, va la mint az on nan át ve he tô ta pasz ta la to kat.
A Plat form elô relát ha tó an 2017 vé gén fe je zi be a mun ká ját,
amely nek ered mé nye ként az ipar sze rep lôi szá má ra aján lá so kat
fog meg fo gal maz ni.
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