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Élelmiszerek származása, eredete
•
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ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK
OLÍVAOLAJ
TOJÁS
MARHAHÚS
MÉZ
FRISS, HŰTÖTT, FAGYASZTOTT SERTÉS-, JUH-,
KECSKE- ÉS BAROMFIHÚS
• BOROK
• a vidékfejlesztési miniszter 74/2012. (VII. 25.) VM
rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések
élelmiszereken történő használatáról.
2017.04.10.

Jogszabályi követelmények
Az élelmiszerjog általános alapelveit és követelményeit meghatározó
178/2002/EK rendelet megköveteli minden európai élelmiszer- és
takarmányipari vállalkozástól és azoktól, akik élelmiszert vagy takarmányt
importálnak Európába, hogy működő nyomonkövetési- és visszahívási
rendszerük legyen.

A vállalkozásoknak be kell tudni azonosítani a helyzetüket az élelmiszerláncban előre és vissza, azaz hogy nyersanyagaik honnan származnak és
termékeik hova kerülnek vagy kerültek.
2017.04.10.

Mit jelent az élelmiszerek
nyomonkövethetősége?
nyomonkövethetőség: lehetőség arra, hogy nyomon követhető
legyen egy élelmiszer, takarmány, élelmiszer előállítására szánt
állat vagy olyan anyag, amely anyagot élelmiszer vagy
takarmány előállításánál felhasználásra szánnak, illetve melynél
ez várható, a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden
szakaszában
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Feladat
 a komponensek nyomon
követhetősége
 beszállítók azonosítása
 vásárlók azonosítása
 rendszerek, eljárások az adatok
gyűjtésére, továbbítására

2017.04.10.

Miért fontos a nyomonkövethetőség a
fogyasztók számára?
 bonyolult ellátási láncok jöttek létre
 termőföldtől az asztalig elv megvalósítása
 speciális táplálkozási igényű fogyasztók igényeinek
maradéktalan kielégítése
 problémás termékek fogyasztókra gyakorolt hatásának
megelőzése vagy minimalizálása.
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Miért fontos a nyomon követhetőség és a
termék visszavonás/visszahívás a
vállalkozások számára?
 lehetővé teszik az élelmiszeripari vállalkozások számára, hogy
gyorsan reagáljanak az élelmiszerek biztonságát/minőségét
érintő incidensekre,
 egy jó nyomon követési rendszer biztosítja, hogy a
kivonások/visszahívások kizárólag az érintett termékekre
korlátozódjanak, ezáltal minimalizálja a kereskedelemben és
a vállalat pénzügyeiben bekövetkező zavarokat.
2017.04.10.

Hogyan történik a nyomon követés?
A jog megköveteli bizonyos
 nyilvántartások vezetését is,
 a nyomon követési információk rögzítését és/vagy dokumentumok
előállítását
 és az illetékes hatóság kérésére e dokumentumok átadását/bemutatását.
További ágazat specifikus szabályozás vonatkozik bizonyos élelmiszerekre,
beleértve a gyümölcs- és zöldségféléket, a csíráztatott magvakat, a
marhahúst, a halakat, a mézet, az olíva olajat, a géntechnológiával módosított
szervezeteket és az élő állatokat.
2017.04.10.

Továbblépés
A nyomonkövetési- és visszahívási
rendszerek folyamatosan fejlődnek
és ennek a fejlődésnek az alapját a
gyorsan fejlődő technológia,
technika adja;
Az FM és a GS1 közötti
együttműködés célja, hogy ezekkel
a modern eszközökkel, a globális
szabványokkal megismertesse az
élelmiszeripari vállalkozásokat.
2017.04.10.

Nemzeti Élelmiszer Nyomon Követési
Platform tevékenysége és célja
Indulás: 2016. január
Várható befejezés: 2017. december
Regisztrált szervezetek száma: 130
A Platform célja: Ajánlások elkészítése a teljes ellátási láncon átnyúló
nyomonkövetés hatékony biztosítása érdekében.

2017.04.10.

A Földművelésügyi Minisztérium és a GS1
Magyarország közötti együttműködés céljai
1.
Segítséget szeretnénk nyújtani tehát a hazai élelmiszeripari
vállalkozásoknak a nyomon követési rendszereik
továbbfejlesztésében. Az együttműködés keretében nemzetközi
azonosítási, kommunikációs és nyomon követési szabványok
és azokra épülő, korszerű, internet-alapú és mobiltechnológiát
alkalmazó megoldások bemutatása történik. A közös munka
eredményeként az ipar szereplői számára
ajánlásokat fogunk megfogalmazni.
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A Földművelésügyi Minisztérium és a GS1
Magyarország közötti együttműködés céljai 2.
A platform célja olyan egységes
szabványokra épülő azonosítási,
jelölési és informatikai megoldások
kidolgozása, amely a fogyasztók
számára biztosítják, hogy az
élelmiszeripari termékekkel
kapcsolatban bárhol és azonnal, teljes
körű információkhoz jussanak annak
összetételével, eredetével, gyártójával,
minőségével kapcsolatban.
2017.04.10.

Milyen előnyök származhatnak egy modern
globális szabványokon alapuló
nyomonkövetési rendszer alkalmazásából?





hatékonyabb termelés
szoros kapcsolat a vásárlóval
olcsó marketing lehetősége
az élelmiszerlánc tevékenység során képződő nyomonkövetési
adatok az egységes szabványok alapján fejlesztett rendszerek
között könnyen mozgatható, feldolgozható
 cégek exportpiacra lépésének elősegítése, hiszen külföldön a
globális szabványokon alapuló rendszerek működnek
2017.04.10.

Miben segít az útmutató? Mit tartalmaz az útmutató?
I. Meghatározza az ellátási lánc folyamatait és szereplőit. Az egyes eseményekhez,
szereplőkhöz hozzárendeli a nyomon követési rendszerben áramló információkat.

II. Összegyűjti az ellátási láncra vonatkozó jogszabályokat
III. A nyomonkövetés során kezelt adatokat meghatározza, és hozzájuk rendeli azokat a
jogszabályi helyeket, melyek előírják a kötelezettséget.

IV. Összegyűjti a jelölési követelményeket
V.

Bemutatja a nyomon követési kötelezettség megvalósításának lehetőségét nemzetközi

szabványokon alapuló megoldásokkal.
VI. Az egyes ellátási láncokra vonatkozó speciális, nem nyomon követhetőséggel kapcsolatos
jogszabályi követelmények összegyűjtése és az ezeknek való megfelelés elősegítése GS1
szabványok segítségével.
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A húsipar szempontjából legfontosabb uniós rendeletek
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1760/2000/EK RENDELETE (2000. július 17.) a
szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és
marhahústermékek címkézéséről

2. A BIZOTTSÁG 1825/2000/EK RENDELETE (2000. augusztus 25.) a 2000/1760/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a marhahús és a marhahústermékek címkézése tekintetében
történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról
3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK RENDELETE (2002. január 28.) az
élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról
4. A TANÁCS 21/2004/EK RENDELETE (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási
és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a
92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról
5. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.)
az élelmiszer-higiéniáról
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4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 853/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.)
az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

5. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 854/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.)
az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére
vonatkozó különleges szabályok megállapításáról
6. A BIZOTTSÁG 275/2007/EK RENDELETE ( 2007. március 15. ) az 1760/2000/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a marhahús és a marhahústermékek címkézése tekintetében
történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1825/2000/EK
bizottsági rendelet módosításáról
7. A BIZOTTSÁG 931/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. szeptember 19.) a
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állati eredetű élelmiszerek
nyomonkövethetőségével kapcsolatban megállapított követelményeiről
8. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.)
a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról
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9. A BIZOTTSÁG 16/2012/EU RENDELETE (2012. január 11.) a 853/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az emberi fogyasztásra szánt
állati eredetű fagyasztott élelmiszerekre vonatkozó előírások tekintetében történő
módosításáról
10. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1308/2013/EU RENDELETE (2013.
december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról,
és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
11. A BIZOTTSÁG 1337/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. december
13.) az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a
friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-, kecske- és baromfihús származási országa
vagy eredete helyének feltüntetése tekintetében történő megállapításáról
12. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 653/2014/EU RENDELETE (2014.
május 15.) az 1760/2000/EK rendeletnek a szarvasmarhafélék elektronikus azonosítása
és a marhahús-címkézés tekintetében történő módosításáról

2018.06.19.

A kulcsfontosságú adatelemek és jogi előírásai
1. GTIN - 1337/2013/EU rendelet - Azonosítási és nyilvántartási rendszer : az információk hússal együtt
történő továbbítása a termelés és a forgalmazás későbbi
szakaszaiban érintett gazdasági szereplők számára.
Valamennyi, ugyanazzal az azonosító tételszámmal
rendelkező csomagon azonos jelzéseket kell feltüntetni
2. Tétel - 1337/2013/EU rendelet – Címkézés: minimális címkézési és tájékoztatási követelmények,
minden egyes tétel azonosítószáma
- 931/2011/EU rendelet - Nyomonkövethetőségi követelmények: az adott küldemény, tétel,
illetve szállítmány azonosítására vonatkozó referencia
3. Mennyiség vagy nettó tömeg - 1169/2011/EU rendelet - Kötelező fogyasztói tájékoztatás: megfelelő
jelölés vagy címkézés, az élelmiszer nettó mennyisége
- 931/2011/EU rendelet - Nyomonkövethetőségi követelmények:
nyomonkövethetőségi információk, az élelmiszer volumene
vagy mennyisége
4. Minőségmegőrzési vagy lejárati idő - 1169/2011/EU rendelet -Kötelező fogyasztói tájékoztatás:
megfelelő jelölés vagy címkézés, a minőségmegőrzési idő
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5. Az élelmiszer neve - 1169/2011/EU rendelet - Kötelező fogyasztói tájékoztatás: megfelelő jelölés
vagy
címkézés, az élelmiszer neve
6. Származási ország - 1760/2000/EU rendelet – Címkézés: megfelelő címkézés, Származási hely
Tagállam / harmadik ország neve
- 1337/2013/EU rendelet – Címkézés: megfelelő címkézés, Származási hely
Tagállam / harmadik ország neve
- 1169/2011/EU rendelet - Kötelező fogyasztói tájékoztatás: megfelelő jelölés
vagy címkézés, Származási ország vagy az eredet helye
7. Születési ország - 1760/2000/EU rendelet – Címkézés: megfelelő címkézés, a tagállam vagy
harmadik ország, ahol az állat született
- 1169/2011/EU rendelet - Kötelező fogyasztói tájékoztatás: megfelelő jelölés
vagy címkézés, születés helye
8. Állattartás/hizlalás országa - 1760/2000/EU rendelet- Címkézés: megfelelő címkézés, minden
tagállam vagy harmadik ország, ahol az állatot hizlalták
- 1169/2011/EU rendelet - Kötelező fogyasztói tájékoztatás: megfelelő
jelölés vagy címkézés, Állattartás helye
- 1337/2013/EU rendelet – Címkézés: megfelelő címkézés, az a
vagy harmadik ország, ahol az állat nevelkedett
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9. Vágás országa - 1760/2000/EU rendelet – Címkézés: megfelelő címkézés, a tagállam
vagy harmadik ország, ahol az állatot levágták
- 1169/2011/EU rendelet - Kötelező fogyasztói tájékoztatás: megfelelő jelölés
vagy címkézés, a vágás helye
- 1337/2013/EU rendelet - Címkézés : megfelelő címkézés, a tagállam vagy
harmadik ország, ahol az állatot levágták
10. Vágóhíd jóváhagyási száma - 1760/2000/EU rendelet - Címkézés: megfelelő címkézés , a
vágóhíd jóváhagyási száma
11. Csontozás/darabolás (feldolgozás) országa - 1760/2000/EU rendelet – Címkézés: megfelelő
címkézés, azon tagállamok vagy harmadik országok, ahol a
darabolást/feldolgozást végezték
12. Daraboló üzem jóváhagyási száma - 1760/2000/EU rendelet - Címkézés: megfelelő címkézés, a
daraboló üzem jóváhagyási száma
13. A hús és az állat vagy állatok közötti kapcsolatot biztosító referenciaszám vagy referenciakód –
1760/2000/EU rendelet - Címkézés: megfelelő címkézés
egy referenciaszámot vagy referenciakódot, amely biztosítja
a kapcsolatot a hús és az állat vagy állatok között
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14. Az előállítás napja - 16/2012/EU rendelet - Az „előállítás” meghatározása: tájékoztatás az emberi
fogyasztásra szánt állati eredetű fagyasztott élelmiszerek esetében, az előállítás napja
15. Vágás napja - 853/2004/EU rendelet - Higiénia az előállítás során és után: A darált hús
előállítására vonatkozó követelmények, a darált hús előállítási határidői

16. A fagyasztás napja - 16/2012/EU rendelet - Információk hozzáférhetősége: tájékoztatás az emberi
fogyasztásra szánt állati eredetű fagyasztott élelmiszerek esetében, a fagyasztás napja,
ha az az előállítás napjától eltér
17. Élelmiszeripari vállalkozó, akitől az élelmiszert szállították (Név, Cím) - 931/2011/EU rendelet Nyomonkövethetőségi követelmények: nyomonkövethetőségi információk, azon
élelmiszeripari vállalkozó neve és címe, akitől az élelmiszert szállították
18. Feladó (tulajdonos) / Szállító (Név, Cím) - 931/2011/EU rendelet - Nyomonkövethetőségi
követelmények: nyomonkövethetőségi információk, a feladó (tulajdonos) neve és
címe, ha az eltér attól az élelmiszeripari vállalkozótól, akitől az élelmiszert szállították
19. Az élelmiszert átvevő élelmiszeripari vállalkozó (Név, Cím) - 931/2011/EU rendelet Nyomonkövethetőségi követelmények: nyomonkövethetőségi információk, azon
élelmiszeripari vállalkozó neve és címe, aki az élelmiszert átveszi

2018.06.19.

20. Címzett (tulajdonos) (Név, Cím) - 931/2011/EU rendelet - Nyomonkövethetőségi követelmények:
nyomonkövethetőségi információk, azon címzett
(tulajdonos) neve és címe, ha az eltér attól
élelmiszeripari vállalkozótól, aki az élelmiszert átveszi
21. Az elszállítás dátuma (Név, Cím) - 931/2011/EU rendelet - Nyomonkövethetőségi követelmények:
nyomonkövethetőségi információk, az elszállítás dátuma
22. Füljelző száma - 1760/2000/EU rendelet – Füljelző: Az egyes állatok és a születési helyükül szolgáló
gazdaságok azonosítását lehetővé tevő füljelző azonosítószáma

2018.06.19.

Köszönöm a figyelmüket!
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Forrás: www.eufic.org; www.nenykp.hu

