Beindult a 2016-os év, egyre több meghívás érkezik az ÉLOSZ részére, egyre több szakmai
platformon van lehetôség az információszerzésre, a szakmai érdekek képviseletére. Januárban
két egymást követô napon tartott rendezvényen is részt vettünk, az Élelmezésvezetôk Országos
Szövetségét — tekintettel a témák fontosságára — Pálháziné Sármány Csilla elnök és Majzik Miklós
elnökhelyettes képviselte. Beszámolójukat az alábbiakban olvashatják.

2015 októberében a Földmûvelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért
Felelôs Államtitkársága és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. megállapodást írt
alá azzal a céllal, hogy létrehozza és elindítsa a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platformot (NÉNYP), és támogatást nyújtson az élelmiszer-ágazatban
érintett vállalkozások fogyasztói kommunikációjában. A platform nyitókonferenciájára 2016. január 20-án került sor a Földmûvelésügyi Minisztérium
Darányi Ignác termében.

Nemzeti Élelmiszer
Nyomonkövetési Platform
A platform célja, hogy a szektor szereplôivel történô folyamatos egyeztetéssel, a jogszabályi környezet széles körû
feltárásával és megismertetésével, a
legjobb gyakorlatok bemutatásával,
folyamatos és kiterjedt kommunikációval, a szükséges kapcsolatrendszer
kiépítésével és lobbitevékenységgel
segítse a vállalkozásokat a kötelezettségek azonosításában, a megfeleléshez
szükséges eszközök meghatározásában és alkalmazásba vételében.
A rendezvényt Bognár Lajos, Élelmiszerlánc-felügyeletért felelôs helyettes
államtitkár, Földmûvelésügyi Minisztérium, nyitotta meg. Megnyitójában felhív-

ta a figyelmet arra, hogy uniós szabály
is elôírja a termékek nyomon követhetôségének megvalósítását, az alapanyagoktól a termékek forgalomba kerüléséig. A helyettes államtitkár kiemelte: a platform keretében nemzetközi
azonosítási, kommunikációs és nyomon követési szabványokra épülô,
korszerû, internet alapú és mobiltechnológiát alkalmazó megoldásokat
kívánnak létrehozni. Ennek megvalósítása érdekében több szakmai munkacsoportot állítanak fel. Bíznak abban,
hogy a platform létrehozása és munkája segíteni fogja a minisztérium és az
élelmiszer-biztonsági hatóság kommu-

nikációját az érintett vállalkozásokkal,
valamint hatékonyabbá teszi a vállalkozások feladatainak ellátását is.
A konferencián az alábbi elôadásokat hallhatták a résztvevôk.
• A Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform bemutatása
az FM szemszögébôl — Szegedyné Fricz Ágnes, fôosztályvezetô-helyettes, Élelmiszer-feldolgozás Fôosztály
• A Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform mûködésének
ismertetése — Vatai Krisztina,
üzletfejlesztési igazgató, GS1
Magyarország
• Munkacsoport-vezetôk bemutatkozása
• Globális együttmûködések az
élelmiszer nyomon követés területén — Kétszeri Dávid, üzletkapcsolati igazgató, GS1 Magyarország
• Nyomonkövetési
megoldás
bemutatása — Jens Kungl,
Ellátási Lánc Menedzsment,
Metro Systems GmbH.
Aki csatlakozni szeretne a platform
munkájához, az a honlapjukon keresztül a Regisztráció menüpont alatt adatainak megadásával és a munkacsoport kiválasztásával tud bekapcsolódni a munkába.
http://www.nenyp.hu/regisztracio
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