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1. Bevezetés 

Az élelmiszeripari termékek és áruk globális kereskedelmével a fogyasztók 

számára elérhetővé válnak olyan élelmiszerek is, amelyek az adott térségben nem 

termelhetőek. Napjainkban a vásárlók igényévé vált, hogy az alapvető élelmiszerek 

mellett olyan különlegesnek számító élelmiszereket is megvásárolhassanak, amelyek 

valamely messzi ország, vagy tájegység jellegzetes termékei.  

Az élelmiszerbiztonsági krízis helyzetekben azonban a vásárlók megítélése a 

globális kereskedelmet illetően negatívvá válhat. A hiteles információk nyújtása a 

lakosság felé ezekben az esetekben is alapvető követelmény. Azonban ahhoz, hogy egy 

termékcsoportról megbízható információkat tudjunk közölni, szükség van az információk 

termékekhez való kapcsolására. Az élelmiszerlánc szemléletnek megfelelően a termékek 

és áruk elosztási láncban végig járt útját követnünk kell.  

A tengeri halak és halászati termékek különleges élelmiszereknek számítanak a 

tengerrel nem határos országokban. A hazánkban is egyre növekvő igény kielégítésének 

azonban csak néhány vállalkozás tesz eleget. A tengeri halak és halászati termékek 

elosztási lánca igen szerteágazó. Ahhoz, hogy a termék valóban frissen érkezzen meg a 

fogyasztóhoz, rendkívül összehangolt szállítmányozást kell megvalósítani. A termékek 

több elosztón keresztül jut el a végső felhasználás helyéig. Ezért a vállalkozások számára 

elengedhetetlen az a képesség, hogy nyomon tudják követni alapanyagaik származását, és 

a késztermékek vevőit.  

A nyomon követési rendszerek számos olyan előnnyel járnak az élelmiszeripari 

vállalkozások számára, amelyek ösztönözhetik az egyre fejlettebb alkalmazásukat. Az 

üzemi környezetben a raktárirányítás és feldolgozási műveletek monitorozása, valamint a 

termékek esetleges minőségi hiba okainak felderítése is lehetséges nyomon követési 

eszközökkel. A globális eszközök az érintett vállalkozások közötti kommunikációt segítik 

elő. A vásárlók szemszögéből pedig a termékbiztonságot meghatározó paraméter a 

nyomon követhetőség. 

Diplomamunkámban a halászati ipar nyomon követési sajátosságait vizsgálom. A 

nemzetközi példák és irányelvek áttekintése után egy hazai halfeldolgozó vállalat nyomon 

követési rendszerét tanulmányoztam. A halfeldolgozáson keresztül azokat a kritikus 

pontokat vizsgáltam, amelyek a feldolgozás során monitorozhatóak nyomon követési 
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eszközökkel. Célom volt felderíteni az alkalmazott rendszer hiányosságait, abból a célból, 

hogy javaslatot tehessek a rendszer fejlesztésére, amellyel a vállalat termék- és 

élelmiszerbiztonsági megfelelősége tovább növekedhet. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

2.1 A nyomon követés fontossága 

Világszerte nagy figyelmet kapnak azok az események, amelyek élelmiszer okozta 

megbetegedésekhez kapcsolódnak. Ilyen élelmiszer-botrány volt az utóbbi években az 

Egyesült Királyságokban a szarvasmarhák szivacsos agyvelő gyulladásából (BSE) eredő 

zoonózis 1986-tól, a Belga dioxinos csirke 1999-ben (Derrick & Dillon, 2004; 

Frederiksen & Gram, 2003) vagy többek között a Németországban E.coli okozta 

hasmenéses járvány növényi csírákból 2011-ben mind megalapozták és tovább sürgették 

azokat az igényeket, amelyek az élelmiszer nyomon követésre irányulnak. Az 

élelmiszeripari vállalkozókra ez igen nagy nyomást gyakorol, ugyanis egy esetleges 

botrány vagy termékvisszahívásból eredő bizalomvesztés akár tönkre is teheti a 

vállalatokat. Egy vállalat megbízhatóságához elengedhetetlen hogy pontosan ismerjük a 

termékek útját és ezen az úton a termékek a nyomon követéshez szükséges 

információkkal együtt haladjanak. Ez végső soron hozzájárul az élelmiszer-biztonsághoz 

(Lakner et al.2007, Kasza 2010). A nyomon követési rendszerek lehetőséget biztosítanak 

ahhoz, hogy a termék visszahívás hatékony legyen és kellően kiterjedjen minden érintett 

termékre és vásárlóra (Randrup et al. 2007). Ahhoz, hogy minimalizálni lehessen a 

megbetegedések számát és a termék visszahívás idejét és költségeit, nagy mértékben 

hozzájárulnak a nyomon követési rendszerek. A probléma forrását lokalizálva 

megszüntethető a tovább terjedés, és a későbbiekben segít a hasonló esetek elkerülésében. 

Mindezek mellett a felelőségi körök nyilvánvaló elkülönítése is fontos szerepe a 

rendszernek, ezáltal az élelmiszerlánc szereplői tudatában lesznek vállalt feladatuk 

súlyának (Kun, 2004). A vállatok feladata, hogy az „egy lépés vissza, egy lépés előre” elv 

alapján azonosítsák a közvetlen beszállítóktól érkező árukat, és információval 

rendelkezzenek, az általuk kiszállított termékek vevőiről. 

2.2. Szabályozás, irányelvek 

Egy egységes, globális nyomon követési rendszer kialakításához egységes 

szabályozás is szükséges. Az Európai Unió jogalkotói számos rendeletben előírja az 

élelmiszer vállalkozókra kötelező élelmiszer-biztonsági előírásokat, amelyeknek 

sarkalatos pontja a nyomon követhetőség is. Ilyen rendelet a 178/2002/EK, a 

852/2004/EK. Ezeken felül azok a szabványok (HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, 
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EUREPGAP, …) amelyeket globálisan alkalmazhatnak a vállalkozók, szintén útmutatást 

és előírást tartalmaznak a nyomon követés meglétének szükségességére. 

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 

részletes szabályozást fogalmaz meg az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó 

nyomon követési elvekre. A rendelet szó szerint kimondja, hogy az élelmiszer- és 

takarmányiparban fel kell állítani egy átfogó nyomon követési rendszert. Egy ilyen 

rendszerhez olyan előnyök társíthatók, mint például a különböző termékek célzott és 

pontos kivonása a piacról, illetve a fogyasztók és az ellenőrzést végző személyek pontos 

tájékoztatása, valamint az élelmiszerbiztonsági problémák esetén a piac működésének 

szükségesnél nagyobb megzavarásának elkerülése. 

A továbbiakban az élelmiszerekre és azon belül is a halászati termékek nyomon 

követésére vonatkozó előírásokat veszem alapul. A takarmányipar ide vonatkozó 

előírásait nem célom tárgyalni. 

A Jó Higiéniai Gyakorlatok, vagyis GHP-k olyan független szakmai bizottság által 

összeállított alapelveket tartalmaznak, amelyek útmutatóul szolgálnak az egyes ágazatok 

számára a vonatkozó jogszabályi előírások és minimálisan betartandó higiéniai és 

élelmiszer-biztonsági kötelezettségek teljesítéséhez. Minden egyes ágazatnak külön 

kézikönyv készül, így a halfeldolgozásnak is. Az Útmutató a Halfeldogozás Jó Higiéniai 

Gyakorlata a Campden & Chorleywood Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet, Magyarország 

Kht. szakmai irányításával a halfeldolgozásban működő vállalkozások közreműködésével, 

és a  

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával készült el 2006-ban. A 

feldolgozó ipar folyamatos fejlődésével az útmutatók frissítése is szükségszerű lenne, 

azonban ezeknek a kézikönyveknek csak nagyobb időközönként valósul meg a 

naprakésszé tétele. Mindazonáltal a halfeldolgozás GHP-ja kielégítő alapelveket tartalmaz 

az ágazatban működő vállalkozások számára, hogy teljesíthessék az alapvető élelmiszer-

biztonsági előírásokat. 

 

A halfeldolgozás GHP-ja utal a 853/2004/EK Rendeletre az állati eredetű 

élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról. A rendelet II. melléklete 
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a különböző állati eredetű termékekre vonatkozó előírásokat tartalmazza. A melléklet I. 

szakaszában fogalmazza meg az azonosító jelölések alkalmazásával szemben támasztott 

követelményeket. 

2.3. Tárolási- és feldolgozási körülmények, belső nyomon követés 

A halfeldolgozás estében különösen fontos, hogy milyen hőmérsékleten mennyi 

ideig tároljuk a halakat és filéket. A halfeldolgozás GHP-ja előírja, hogy a friss, nem 

darabolt halászati termékeket tiszta ivóvízből készített jéggel borítva kell tárolni. Ezzel 

biztosítva, hogy a halhús maghőmérséklete az olvadó jég hőfokán maradjon, elősegítve a 

minél hosszabb eltarthatóságot. Valamint hozzájárul ahhoz is, hogy a hal bőre nedves 

maradjon, és a bőrt fedő nyálka réteget folyamatosan lemossa. 

A tárolás során a mikroba szaporodás kontrolálásában a hőmérséklet az egyik 

legfontosabb faktor. A generációs idő a sejt két egymást követő osztódása között eltelt 

időt jelenti. A környezeti körülmények befolyásolják a generációs idő hosszát. Az egyes 

baktérium fajok hőmérsékleti optimuma eltérő. Eszerint megkülönböztethetünk 

pszichrofil, pszichrotróf, mezofil és termofil mikroorganizmusokat. Éppen ezért a hűtés 

nem állítja le a mikroorganizmusok sejt osztódását, de elősegíti néhány faj 

szaporodásának lelassítását (Alasalvar et al.1997). A baktériumok generációs ideje és a 

hőmérséklet közötti összefüggést mutatja az 1. számú táblázat. Az adatok alapján 

elmondható, hogy a hűtőtárolás hőmérséklete nagy mértékben befolyásolja a baktériumok 

szaporodási sebességét. Látható, hogy a 2 
0
C-on való tárolás során 10 óra telik el két 

egymást követő sejtosztódás között. Ez a körülmény megfelel az ipari hűtőtárolás 

hőmérsékletének. Ha ezt a tárolási hőmérsékletet sikerül tartósan 0 
0
C-ra csökkenteni, 

abban az esetben a generációs idő duplájára növekszik, tehát kétszer annyi idő szükséges 

a baktériumok sejtjeinek osztódásához. Ezt a hőmérsékletet a jégen való tárolással lehet 

elérni. 
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1. táblázat: Baktériumok generációs ideje különböző hőmérsékleteken, (Alasalvar et al, 

1997) 

Hőmérséklet (
0
C) Generációs idő (h) 

33 0,5 

22 1 

12 2 

10 3 

5 6 

2 10 

0 20 

-3 60 

 

 

Ahhoz, hogy a tárolás és feldolgozás során ellenőrizni és szükség esetén célzottan 

a folyamatba beavatkozni tudjunk, szükséges egy olyan rendszer felállítása, amellyel nem 

csak az üzemi terület hőmérséklet viszonyait, hanem az alapanyagok, félkész- és 

késztermékek azon hőmérsékleten való tartózkodási idejét is mérni tudjuk. Ehhez alapul 

szolgál a nyomon követési rendszer kiépítése, amellyel az alapanyagok, félkész-és 

késztermékek üzemen belüli mozgása is követhetővé válik. 

 A belső nyomon követés során az áru átvételétől a kiszállításig, vagyis a 

késztermék fizikai átadásáig végzett műveleteket összekapcsoló adatokat kezeljük. A 

vállalkozások a számukra legmegfelelőbb eljárást választhatják ennek megvalósítására. A 

nemzetközi szabványok és irányelvek alkalmazása mellett a folyamatait legjobban leíró 

saját módszert is lehet alkalmazni (Lakner et al. 2007) 
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2.4. ISO Szabvány, TraceFish, Európai Uniós irányelvek 

Mindazon törekvések, amelyek az élelmiszerlánc szemléletnek megfelelően 

kívánják teljesíteni az élelmiszerbiztonsági elvárásokat, igen nagy kihívásokat jelentenek. 

Ahhoz hogy az élelmiszerlánc minden szereplője be tudjon csatlakozni a megvalósításba, 

átfogó és globálisan értelmezhető eljárásrendek vagy szabványok létrehozása szükséges. 

Ilyen szabvány a 2011-ben a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által létrehozott 

ISO 12875:2011 szabvány, amely a halászati termékek nyomon követésére irányul, és az 

elosztási láncban az információk rögzítésére ad útmutatást. 

A szabvány meghatározza, hogy milyen információkat kell rögzíteni az ellátási 

láncban ahhoz, hogy a lehalászott tengeri halak és halászati termékek nyomon követése 

megvalósuljon.  

Az Európai Bizottság által szervezett és finanszírozott projekt keretében 24 

vállalat és kutatóintézet közreműködésével kutatást végeztek a halászati termékek 

nyomon követéséhez szükséges információk kezelésének lehetőségeiről (Thompson et al. 

2005). A projekt a Norvég Halászati és Akvakultúra Intézet közreműködésével 2000 és 

2002 között valósult meg. Ennek eredménye lett a „Traceability of Fish Products” vagy 

más néven TraceFish. Három szabványt fogalmaztak meg: a tenyésztett halak standardja, 

a halászott halak standardja és a technikai standard. Ennek a rendszernek a nagy előnye, 

hogy a lánc nyomon követésében képes adatokat feldolgozni és tárolni. Három különböző 

kategóriára osztja a bemeneti információkat prioritás szerint: az első kategóriába tartozó 

információk kötelezően feljegyzendőek. Ezek nélkül nem lehet megvalósítani a nyomon 

követést. A második kategóriába tartozó információkat ajánlott megadni. Ezek az adatok 

megkönnyítik a nyomon követést, lecsökkentve az időszükségletet. A harmadik 

kategóriába tartozó információk megadása opcionális. Ezekkel az adatokkal többlet 

információt lehet a termékkel együtt továbbjuttatni az élelmiszerláncon. 

Az Európai Unió Halászati és Tengerpolitikája összehangolt törekvés az európai 

tengereket érintő gazdasági, környezetvédelmi és halászati kérdéseinek kezelésére. A 

tengeri erőforrások tudatos és fenntartható használatával lehet ésszerű gazdasági célokat 

kitűzni. A tengeri ökoszisztémák károsodása negatívan hat a tengerekkel kapcsolatos 

gazdasági tevékenységekre. Mindemellett egyre nagyobb harc folyik a tengeri területek 

használatáért. A közös halászati politika olyan intézkedéseket hozott, amelyek az európai 

halászatot fenntarthatóvá kívánja tenni. A halászflották túlzott tevékenységének 
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korlátozása érdekében meghatározza azt a közös flotta méretet, lehalászható hal 

mennyiséget és technikai intézkedéseket, amelyek a tengerek természeti erőforrásait 

fenntartható módon kezelik. Az árpolitikának tükröznie kell azt a célkitűzést, hogy a 

kvóta szerint lehalászott, vagy akvakultúrában tenyésztett halászati termékek árai 

versenyképesek legyenek a piacon és méltányosak legyenek a termelők, feldolgozók 

számára. A kvóta szerinti lehalászást ki kell egészítenie az akvakultúra-ágazat által 

megtermelt halak mennyiségének. A fenntarthatóság érdekében az akvakultúra-ágazat 

fejlesztése és bővítése szükséges, hogy hosszú távon kapjanak a vásárlók ellenőrzött, 

kiváló minőségű élelmiszert. (Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról, Halászati és 

Tengerpolitika, 2013) 

 

2.5. Termékvisszahívás 

A vásárlók igénye egyre növekvő az élelmiszeripari termékek biztonságát illetően. 

Mind a hatóságok, mind pedig az előállító, feldolgozó vállalkozások felé fokozódnak az 

elvárások a termékbiztonság fenntartására. A krízis eseményekre fokozott figyelem 

irányul a vásárlók és a média felől, mivel az ilyen esetek tömegekre nézve jelentenek 

kockázatot. A vállalatok szempontjából a megelőzés mellett a krízis kezelésre is fokozott 

figyelmet kell irányítani, mivel jelentős károkat okozhat a vállalat hírnevében (Kasza et 

al.) A vállalti krízis-menedzsment tevékenységek szempontjából is alapvető eszköz a 

hatékony és pontos nyomon követés. Súlyos veszély esetén azonnali termékvisszahívást 

kell alkalmazni. Ennek hatékonysága függ attól is, hogy az érintett vállalkozás az 

elosztási láncban hol foglal helyet. Különösen nagy kihívást jelent a végső fogyasztóktól 

való visszahívás. A halászati termékek, különösen a tengeri eredetűek elosztási lánca 

jellemzően igen tagolt. Az élelmiszeriparban általában jelenlévő termelő, feldolgozó és 

kereskedelmi szereplő mellett általában jóval több vállalkozáson keresztül jut el a végső 

fogyasztóig. Ez azt is magában rejti, hogy a rendkívül könnyen romló hal szállítása, 

tárolása és feldolgozása nagy körültekintést igényel. Ahhoz, hogy a tengerektől messze 

fekvő területek és országok is friss tengeri halhoz jussanak, igen hatékony 

együttműködésre van szükség az érintett vállalkozások között. Mivel a tengerrel nem 

rendelkező országokban a tengeri termékekkel kapcsolatban sokkal bizalmatlanabbak, 

ezért fontos, hogy minél több hiteles információ jusson el a termékekkel a vásárlókig. 
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A szakirodalomban igen kevés információ található termék visszahívási tesztekről, 

amelyek arra irányulnak, hogy egy esetleges krízis esetén milyen hatékonysággal tudnak 

eljárni az érintett vállalkozások (Randrup et al.). Azonban Karlsen és Senneset 2006-ban 

a Norvég halfeldolgozás körében vizsgálták a vállalkozások termék visszahívási 

képességeit. Azt találták, hogy a kiválasztott termékek 63%-a volt vissza követhető a 

halászhajóig, vagy termelőig. Vizsgálatuk nem csak a nyomon követés szintjét elemezte, 

hanem azt is, hogy a vállalkozások milyen eszközökkel valósítják meg azt. A GS1 

szabványok és azon alapuló TraceFish szabványok alkalmazását vizsgálták. A kutatást 

alapul véve, öt északi országban (Dánia, Faroe Szigetek, Izland, Finnország és Norvégia) 

vizsgálták 2008-ban a termékvisszahívások hatékonyságát Randrup és munkatársai. 

A szakirodalomban számos kutatás és tudományos cikk foglalkozik a tengeri 

halászati termékek nyomon követési igényeivel. Ezek között számos olyan publikáció is 

található, amely a halászati termékek különleges szállítási, tárolási és feldolgozási 

folyamatainak monitorozását nyomon követési eszközökkel végzi. Számos nemzetközi 

szabvány és irányelv is foglalkozik a tengeri halászati termékek nyomon követésével, 

amelyek útmutatásul szolgálhatnak a gyakorlati megvalósításban. Az általános elvek és 

eszközök mellett elengedhetetlen, hogy az ágazat sajátosságait, különleges igényeit is 

figyelembe vegyük. Mindamellett pontosan ismernünk kell azokat a körülményeket és 

folyamatokat, amelyekre a nyomon követést meg akarjuk valósítani.  
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3. Kutatási célkitűzés 

A kutatási célkitűzések a szakirodalmi áttekintés figyelembe vételével az alábbiak 

szerint összegezhetőek: 

 Célom volt azonosítani a friss tengeri halászati termékek előállítása, 

szállítása, tárolása és feldolgozása során azokat a kritikus pontokat, amelyek egy 

naprakész nyomon követési rendszerrel monitorozhatóak. Ennek tanulmányozására 

szakirodalomban közölt kutatási eredményeket és esettanulmányokat vettem alapul. 

 A hazai halfeldolgozó vállalatok közül a PLP Seafood Hungary 

Halkereskedelmi Kft-nél működő nyomon követési rendszer áttekintése, az esetleges 

hiányosságok felderítése. Célom volt, hogy megvizsgáljam azokat a körülményeket, 

amelyek megalapozzák egy naprakész nyomon követési rendszer kidolgozását. 

 Az üzem technológiai folyamataiban meghatározott kritikus pontok 

hőmérsékleti adatainak módszeres gyűjtése. Egy kiválasztott termék útjának belső 

nyomon követése és a hőmérséklet adatok hozzárendelése. 

 A szakirodalomban közölt eredmények, irányelvek és nemzetközi 

szabványok, valamint a PLP Seafood Hungary Halkereskedelmi Kft. jelenleg működő 

élelmiszerbiztonsági- és nyomon követési rendszeréből kiindulva célom volt egy olyan 

rendszer kidolgozása, amely alkalmazásával az üzem élelmiszerbiztonsági megfelelősége 

magasabb szintre emelkedhet. 
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4. Anyag és módszertan 

 

Dolgozatom egy monográfia, amely egy nyomon követési rendszer kidolgozásával 

foglalkozik egy halfeldolgozási példán keresztül. Szekunder forrásokat használtam fel 

arra, hogy megalapozzam a rendszer kiépítésének fontosságát, valamint alapul vettem 

azokat a többnyire nemzetközi példákat, amelyek halfeldolgozásban nyomon követési 

rendszerekkel foglalkoznak. Azokból a példákból kiindulva, amelyek a tengeri halak 

kereskedelme, feldolgozása kapcsán nemzetközi nyomon követés kiépítésére irányultak; 

dolgozatomban a PLP Seafood Kft  nyomonkövetési rendszerének fejlesztésére teszek 

kísérletet. 

Elemeztem Randrup és munkatársainak 2007-es kutatását, amelyben öt északi 

országban végeztek termék visszahívási teszteket. Az itt közölt adatokat és eredményeket 

összevetettem az általam vizsgált vállalat termék visszahívási képességeivel és 

eredményeivel.  

Megvizsgáltam azokat az alapelveket, amelyeket az ágazatra vonatkozóan 

nemzetközi szabványok és irányelvek tartalmaznak. Ezek mellett a megvalósítás 

lehetőségeit vizsgáltam. Az általam javasolt rendszer hardver és szoftver igényeit 

elemeztem. 

A szekunder források adatai mellett elemeztem azokat a paramétereket, amelyek a 

feldolgozás során mérhetőek, és amely adatok összeköthetőek a nyomon követés során 

jegyzett adatokkal. Ezáltal a feldolgozás folyamatát elemezni lehet, és utólag módosítani 

azokat a folyamatokat, amelyek során a hűtési lánc szempontjából hatékonyabb 

megoldások szükségesek. Ilyen paraméterek az idő és a hőmérséklet, amelyek 

elsődlegesen hatnak a halhúsra. Ezeket a paramétereket úgy kell beállítani a 

feldolgozásban, hogy a lehető legkevesebb időt töltsön egy adott tétel a tárolási 

hőmérséklet felett, tehát a feldolgozási hőmérsékleten. Így a hűtési lánc folytonosságának 

ellenőrzése is célja a rendszer kiépítésének. 
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Egy kiválasztott termék pályáját követtem végig az alapanyag beszállítójától, a 

feldolgozáson keresztül, a kiszállított tételekig. Ehhez a PLP Seafood Kft-nél jelenleg 

működő nyomon követési rendszert használtam fel. A szükséges adatokat a 

rendelkezésemre álló forrásokból nyertem: 

 Az alapanyag szállítólevele, rakománykísérő okmányai 

 Az alapanyag átvételi feljegyzései a beérkezéskor 

 Az alapanyag csomagolásán lévő címkén feltüntetett adatok 

 A tárolási és feldolgozási paraméterek 

 Az ügyviteli szoftverbe felvitt és onnan kinyerhető adatok 

 Az élelmiszerbiztonsági rendszer dokumentációiból kinyerhető adatok. 

 A termékre kiadott címkén szereplő adatok 

Az üzem hőmérsékleti paramétereit a telepített Ebro EBI 300 adatrögzítővel 

mértem. Az eszközök érvényes gyári kalibrációval rendelkeznek. A termékek tárolása és 

feldolgozása során rögzítettem a hőmérsékleti adatokat, valamint az adott hőmérsékleten 

eltöltött időt.  

 A kiválasztott gyártási tételek maghőmérsékletét Ebro TLC 730 hőmérséklet mérő 

szondával végeztem. Az eszköz érvényes kalibrációval rendelkezik. A méréseket a 

telepített terem hőmérséklet regisztrálókkal megegyező gyakorisággal végeztem a 

feldolgozási folyamatok alatt. Az adatokat Excel táblázatba vittem fel, ahol diagramot 

készítettem a mért értékekkel. 
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1.ábra Ebro TLC 730 felület- és maghőmérséklet mérő műszer 
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5. Eredmények és értékelésük 

 

5.1. Szakirodalmi példák 

A tengeri halak, halászati termékek kereskedelme során, számos állomáson 

áthaladnak a termékek. A halászati vállalkozástól a kereskedelemhez kerül. Viszont sok 

esetben több kereskedőn és szállítmányozón át jut el a feldolgozóig az alapanyag. Azok a 

vállalkozások, amelyek tengeri halakkal és halászati termékekkel foglalkoznak, igen 

széles termékspalettával kell, hogy rendelkezzenek, hogy a vevők igényeit kielégítsék. A 

tengerrel nem határos országokban a tengeri halak szinte minden esetben 

különlegességnek számítanak, magasabb árkategóriás termékcsoportba tartoznak. Ezzel 

együtt a vevői elvárások is fokozódnak. Ezek az elvárások nem csak arra irányulnak, 

hogy az adott termék élelmiszerbiztonsági szempontból kifogástalanok legyenek, hanem 

arra is, hogy a vásárló egy helyen többféle terméket is megvásárolhasson. Ezen igények 

kielégítésére a tengeri halakkal foglalkozó vállalkozásoknak a világ minden tájáról kell 

beszerezni a termékeket. Ahhoz, hogy a legjobb minőségű alapanyagokat a 

legmegbízhatóbb beszállítóktól szerezzék be, további igen széles körű tárgyalások 

szükségesek. Minél szélesebb a beszállítói kör, annál nagyobb feladat a nyomon követési 

rendszer kialakítása. A globális GS1 szabványok alkalmazása jó kiindulási pont, de az 

egyes beszállítók más és más információkat közölnek a címkéken, 

gyűjtőcsomagolásokon. Ezért szükséges egy olyan rendszer kialakítása, amely figyelembe 

veszi az adott iparág és feldolgozó üzem sajátosságait.  

5.1.1. GS1 Globális Szabványok, RFID technológia 

A nyomon követési rendszerek nem működhetnének a globális piacon a 

kommunikáció szabványosítása nélkül. A GS1 szervezet semleges és nonprofit 

partnerként az áruk és szolgáltatások kereskedelme során globális szabványok, 

technológiák és megoldási lehetőségek kidolgozásával és fejlesztésével foglalkozik 

(Lakner et al. 2007). 

Az utóbbi évek során folyamatosan előtérbe kerültek az automatikus azonosítási 

rendszerek. Ilyen megoldás a rádiófrekvenciás azonosítási (RFID) technológia. A 

módszer alapja, hogy egy megadott rádióhullám frekvencián kommunikál egy író/olvasó 
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és egy adathordozó RFID-tag. A rendszer működéséhez elengedhetetlen, hogy a hardver 

és szoftver elemek megfelelően kommunikáljanak egymással, valamint hogy ez 

globálisan értelmezhető azonosítási szabvány szerint történjen. Ezt teszi lehetővé a GS1 

által fejlesztett EPCglobal Hálózat. A rendszer lehetővé teszi, hogy valós időben nyomon 

tudjuk követni az árukat, termékeket és egyéb tárgyakat az elosztási láncban. A tételre 

helyezett címke, mint hordozó tartalmaz egy microchipet és egy antennát. A chip 

tartalmazza a hordozni kívánt információt. Az antenna pedig kommunikál az író/olvasó 

eszközökkel, amelyek lehetnek telepített, vagy kézi eszközök. Így az elosztási láncban 

megfelelően telepített és alkalmazott adatolvasókkal, valamint adatbázissal való 

kommunikációval lehetőségünk nyílik az adatok automatikus begyűjtésére (Kétszeri et al. 

2007). 

A friss halászati termékek elosztási láncában a hűtési lánc monitorozására Abad és 

munkatársai az RFID technológia lehetőségeit vizsgálta. Egy Dél-Afrikából Európába 

szállított előhűtött friss hal tételt választottak alapul. Dél-Afrikából hűtött rakterű 

teherautón, majd repülőn érkezik Európába, ahol szintén hűtött rakterű teherautón érkezik 

a vevő félhez. A szállítás összesen 3 nap alatt valósul meg. Az RFID tagban nemcsak 

tárolt adatok voltak, hanem adatgyűjtésre is fel volt programozva. A szállítmányozás 

során 2 percenként hőmérséklet és páratartalom adatokat tárolt. A méréshez szükséges 

mérő és kommunikáló eszközök szintén a rendszer részei. A validálás érdekében kalibrált 

mérőszondát is elhelyeztek a tétel csomagolásában.  

A vizsgálat eredményeként azt találták, hogy az RFID technikával valós időben, 

online tudtak adatot gyűjteni a kiválasztott tételről. Ez megkönnyíti a szállítás során 

végzett minőség ellenőrzéseket, ugyanis a csomag felbontása nélkül lehet ellenőrizni a 

szállítási paramétereket, vagyis a hűtési lánc folytonosságát. Vizsgálatuk rámutatott arra, 

hogy a módszer alkalmas a globális kereskedelemben a termékek, áruk online nyomon 

követésére. A megfelelően telepített adatolvasó rendszerrel nemcsak az egyes szállítási 

állomásokon, hanem folyamatosan tudunk adatokat nyerni. Ez kétség kívül 

élelmiszerbiztonsági szempontból is előnye a rendszernek. 

5.1.2. Molekuláris genetikai módszerek a nyomon követés szolgálatában 

Azokban az esetekben, amikor kvalitatív bizonyítékokra van szükségünk egy adott 

élelmiszer minta származását illetően, olyan módszert kell alkalmaznunk, amely kellő 

pontossággal tud eredményeket szolgáltatni. A molekuláris genetikai eszközök olyan 
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kérdések eldöntésére is alkalmasak lehetnek, amikor egy reklamációs eset vagy akár egy 

élelmiszerbiztonsági krízis kialakulásának felelősségét kell eldönteni. Ekkor az 

eredmények függvényében komoly anyagi terhet jelent az érintett vállalatnak a 

kríziskezelés. Éppen ezért szükséges olyan módszer alkalmazása, amely kellő 

biztonsággal ad eredményt. 

A faj szintű azonosításhoz korábban fehérje analízist és immunológiai teszteket 

végeztek. Ezek a módszerek azonban nem adtak kellő pontossággal eredményt, mivel a 

fehérjék kifejeződése szövetfüggő, valamint a feldolgozás és hőkezelés során 

denaturálódnak.  A megoldást a molekuláris genetikai eszközök jelentették. A polimeráz 

láncreakció (PCR) technika megjelenése és az arra épülő vizsgálati módszerek, mint a 

restrikciós fragmentum hossz polimorfizmus (RFLP) vizsgálat alkalmas eredet 

meghatározási kérdések eldöntésére is. A hal iparban ilyen eset lehet az egyes minőségi 

osztályok elkülönítésére végzett vizsgálatok, amelyhez faj szintű meghatározás szükséges 

(Dalvit et al. 2007). Ez azért fontos, mert például a tonhal esetében a külső érzékszervi 

jellemzők alapján nem lehet kellő biztonsággal eldönteni a kifogott hal faját, pedig az 

árkülönbség jelentős lehet. 

A lehalászott hal post mortem tárolási körülményeinek vizsgálatára a DNS 

degradációjának vizsgálatával lehetséges. A jégen való tárolás megfelelőségét, vagy a 

fagyasztást is ki lehet mutatni a módszerrel. Jellemzően a hőkezeléssel tartósított tonhal, 

lazac és szardínia termékek alapanyag vizsgálatát végzik a minta genom vizsgálatával. A 

hal ikrák és kaviárok eredetét, faj igazolását is gyakran molekuláris genetikai 

módszerekkel végzik (Mackie I.M, 1997) 

5.1.3. Nyomon követés időszükséglete Észak-Európában 

Randrup és munkatársai 2006 és 2007 között végzett kutatást öt északi országban: 

Dániában, Faroe Szigeteken, Izlandon, Finnországban és Norvégiában. A kutatást Karlsen 

és Senneset 2006-os eredményei alapján, de módosított eljárással végezték. Azt 

vizsgálták, hogy az említett öt északi ország mindegyikében kiválasztott 3-5 halászati 

terméket mennyi idő alatt lehet visszakövetni a legutolsó nyomon követhető lépésig, tehát 

a halászhajóig, vagy a hal tenyésztő farmig. Egy termékvisszahívás során nem elegendő a 

láncban a végső fogyasztóknak való értékesítést megelőző lánc szereplőig visszamenni. 

Ez csak abban az esetben kielégítő, ha bizonyított, hogy a termék minőségi hibája ennél a 

vállalatnál rakódott a termékre. Azonban egy súlyos élelmiszerbiztonsági 
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nemmegfelelőség azonosítása során, a legutolsó nyomon követhető lépésig kell eljutni, 

hogy kellő biztonsággal lehessen eljárni, és a termék alapanyagából készült összes 

terméket visszahívni. Ezáltal lehet elérni, hogy a kifogásolt tételek ne csak a boltok 

polcairól, hanem az elosztási lánc szereplőitől is kivonásra kerüljenek.  

A kutatásban friss és fagyasztott tengeri halászati termékeket választottak ki 

halpiacokon, vagy áruházak pultjain. A terméken található címke, vagy az eladótól kapott 

információk alapján indult el a nyomon követés. Az egyes vállaltoknál mérték azt az idő 

szükségletet, amely alatt a kérdéses tétel elosztási láncának előző szereplőjét elérték és 

párbeszédet kezdeményeztek a további teendőkről. Miután az előállítóig sikerült eljutni, 

az adott termék alapanyagából készült tétel mennyiségéről gyűjtöttek adatot. Az adatok 

alapján elmondható, hogy a kiválasztott termékek mindegyike nyomon követhető volt a 

halászhajóig, vagy legalább a halász flottáig, illetve a haltenyésztő farmig. A kérdéses 

tételek mérete 5 kg és 600 t között változott. A nyomon követések mindegyike 2óra 20 

perc alatt megvalósult. A 18 mintán végzett nyomon követések becsült időszükséglete 

átlagosan 59 perc volt. 

Az alábbiakban az eredményeket táblázatos formában foglaltam össze: 

 

2. táblázat: Friss halak visszahívási teszt eredményei öt északi országban (Radrup et al. 

2007) 

Ország Hal faj 
Utolsó nyomon követhető 

lépés 
Tétel mérete 

Becsült 

időszükséglet 

Izland 

Finnország 

Faroe 

Szigetek 

Dánia 

Norvégia 

Norvégia 

Foltos tőkehal 

Maréna 

Közönséges 

Tőkehal 

Tőkehal 

Tőkehal 

Fekete tőkehal 

1 halászhajó 

1 halászhajó 

50 halászhajó, 2 kikötő 

20 halászhajó. 1 kikötő 

1 haltenyésztő farm 

1 halászhajó 

562 kg, egy napi 

fogás 

5 kg, egy napi 

fogás 

6009 kg, 3 napi 

fogás 

Egy napi fogás 

4000 kg, egy napi 

fogás 

2700 kg, egy napi 

fogás 

20 perc 

10 perc 

95 perc 

60 perc 

36 perc 

23 perc 
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3. táblázat: Fagyasztott halászati termékek visszahívási teszt eredményei öt északi 

országban (Randrup et al. 2007) 

Ország Hal faj 
Utolsó nyomon követhető 

lépés 
Tétel mérete 

Becsült 

időszükséglet 

Izland 

Finnország 

Finnország 

Faroe Szigetek 

Dánia 

Norvégia 

Foltos 

tőkehal filé 

Sügér filé 

Hering filé 

Foltos 

tőkehal filé 

Fekete 

tőkehal filé 

Tengeri 

pisztráng 

6 halászhajó, 3 halpiac 

7 halászhajó, 2 kikötő 

1 halászhajó 

1 halászhajó 

1 halászhajó 

1 haltenyésztő farm 

1661 kg, egy napi 

fogás 

387 kg, négy napi 

fogás 

112729 kg, 1 

napi fogás 

600000kg 

2hónap fogás 

45235 kg 

1 napi lehalászás 

60 perc 

69 perc 

95 perc 

100 perc 

60 perc 

11 perc 

 

4. táblázat: Halászati és tenger gyümölcsei termékek visszahívási teszt eredményei öt 

északi országban (Randrup et al. 2007) 

Ország Hal faj 
Utolsó nyomon 

követhető lépés 
Tétel mérete 

Becsült 

időszükséglet 

Izland 

Finnország 

Faroe 

Szigetek 

Faroe 

Szigetek 

Faroe 

Szigetek 

Dánia 

Fagyasztott,panírozott tőkehal 

porció 

Hűtött pisztráng paradicsom 

szószban 

Fagyasztott,előfőzött,pucolt 

rák 

Fagyasztott,sült halpogácsa 

Konzervált tőkehal ikra 

MAP
1
 lepényhal filé 

5 halászhajó, 2 

kikötő 

1 haltenyésztő farm 

1 halászhajó 

3 halászhajó, 2 

kikötő 

50 halászhajó 

32 halászhajó, 1 

kikötő 

39039 kg,napi 

fogás 

9600kg,napi 

lehalászás 

335140kg,2hónap 

fogás 

717 kg, napi 

fogás 

3 hónap fogás, 50 

hajón 

Néhány nap 

fogás,32 hajón 

60 

45 

50 

140 

52 

70 

1
MAP = módosított atmoszférájú csomagolás 
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Az eredmények azt mutatják, hogy a nagy halászati múlttal rendelkező északi 

országokban a halászati termékek nyomon követhetőek. A kutatás rávilágít, hogy a 

globális szabványok, mint a GS1 vonalkód rendszerek és a TraceFish standardek 

magasabb szintű alkalmazásával tovább javulhatnak az eredmények. Egyes esetekben az 

előállítók igen nagy áru mennyiséget vettek alapul egy tételnek. A nyomon követés és 

termékvisszahívás hatékonysága érdekében érdemes kisebb tételekben azonosítani a 

rakományokat. Ugyanakkor az eredmények alapján nem vonható le az a következtetés, 

hogy a tétel nagysággal növekszik a nyomon követéshez szükséges időszükséglet. 

2. ábra: A nyomon követés időszükséglete a tételnagyság függvényében 

Nyomonkövetés időszükséglete a tételnyagyság függvényében
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A kutatásban szereplő halászati termékeket északi tengerekben fogták ki, vagy 

akvakultúrában tenyésztették. A nyomon követési tesztet is északi országok üzleteiből 

indították. Tehát a tételek jellemzően kevesebb elosztón keresztül jutottak el a végső 

értékesítés helyéig. A tengerrel nem rendelkező országok halpiacain, és halas pultjain 

ahol tengeri halakat kínálnak, jellemzően a világ több tájáról is szállítanak be termékeket. 

Mivel nem áll rendelkezésre közelről beszerezhető friss alapanyag, ezért több elosztási 

láncon keresztül kell a kínálatot fenntartani. Ebből kifolyólag az elosztási lánc hosszabb 

és a nyomon követés időszükséglete is nagyobb. Az állandó kínálat fenntartása érdekében 

egy adott termék beszerzéséért több beszállítóval kell szerződni.  

A halfeldolgozásban és kereskedelmében a nyomon követés különösen nagy 

jelentőséggel bír, mivel jellemzően több országot, akár kontinenst átívelő áruforgalomról 
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van szó. A friss hal és tenger gyümölcsei csak úgy tudják megőrizni eredeti, kiváló 

minőségüket, ha összehangolt, gyors és a hűtési láncot fenntartó szállítmányozás valósul 

meg. Az ilyen termékek felhasználására jellemzően igen rövid minőség megőrzési időt 

adnak meg az előállítók. Ezért élelmiszerbiztonsági szempontból is gyors reakciókra van 

szükség. Mindezekhez elengedhetetlen az alapanyagok származásának ismerete, az áruk 

útjának ismerete és a végső fogyasztó azonosítása, tehát a nyomon követés. 

 

5.2 A PLP Seafood Kft. nyomon követési rendszere 

5.2.1. A PLP Seafood Hungary Halkereskedelmi Kft bemutatása: 

A cég jogelődje 2002-ben alapult, azzal a céllal, hogy hazánkban népszerűsítse a 

halfogyasztást azáltal, hogy az ismert édesvízi fajok mellett, a világ legkülönbözőbb 

tájairól tengeri halakat és halászati termékeket kínál. A friss, előhűtött tengeri halak és 

halászati termékek mellett élő rákok, és fagyasztott termékek is megtalálhatóak a termék 

spalettán. Az éttermek és szállodák igényeinek kielégítése mellett áruházak részére is 

szállítanak termékeket. A cég halfeldolgozó üzemében a megfelelő raktározás mellett a 

halászati termékeket a vevők igényeinek megfelelően készítik elő és csomagolják. 

Rendelkeznek gyorsfagyasztott termék előállítására alkalmas sokkoló kamrával is. Az 

egyre növekvő érdeklődés alapján 2011-ben megnyitották közvetlenül az üzem mellett 

kiskereskedelmi egységüket, a Budaörsi Halpiacot, valamint a kikötők hangulatát idéző 

Dokk Büfét, ahol frissen sült tengeri halakat és tenger gyümölcseit fogyaszthatnak a 

vásárlók. Az üzem alapterülete 400 m
2 
, a hűtőtároló kapacitása körülbelül 12 tonna, a 

fagyasztva tároló kapacitása hozzávetőlegesen 16 tonna. Évente 300 tonna friss és 180 

tonna fagyasztott árut dolgoznak fel illetve forgalmaznak. Az üzemben dolgozók létszáma 

a dolgozat készítésekor 7 fő.  

5.2.2. Gyártási folyamat: 

A beérkező alapanyagok minőségi és mennyiségi átvétele az árufogadóban 

történik. Friss, előhűtött termékek esetében szúrópróba szerű maghőmérséklet és tömeg 

ellenőrzés történik. A frissesség megállapítása érzékszervi jellemzők alapján történik. A 

halhús textúrája, merevsége, a bőr nyálkája, épsége, tiszta illata valamint a szem 

tisztasága és a kopoltyú színe mutatják elsősorban a frissességet. Mindezek mellett a 

címkék ellenőrzése is megtörténik. Jelenleg nincs olyan rendszer, amellyel a vonalkódok 
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leolvasása és az abban foglalt információk értelmezése megvalósulhat. Így a csomagolási 

és minőség megőrzési idő, valamint a feltüntetett tömeg és megnevezés kerül ellenőrzés 

alá.  

Az alapanyagok a hűtőtárolóba, illetve a fagyasztva tárolóba kerülnek. Innen a 

kivételezés a rendelések alapján történik. A rendelések papíralapon jutnak el az üzembe 

egy raktár kiadási bizonylaton. Így az adott alapanyagok a feldolgozó termekbe kerülnek, 

ahol a rendelésnek megfelelő feldolgozottsági szintre készítik elő a halakat. Ezek a 

műveletek lehetnek: 

 pikkelyezés 

 tisztítás 

 filézés 

 bőrözés 

 szálkázás 

 irdalás 

 szeletelés 

 csomagolás 

 sokkolás. 

A feldolgozás után a megfelelő tároló termekbe vagy rögtön a manipulációs 

terembe kerülnek a termékek, ahol komissiózzák azokat a kiszállításokhoz.  

A cég profilja a friss tengeri halak és halászati termékek. Éppen ezért a 

feldolgozás után szinte minden esetben rögtön komissiózásra kerülnek a termékek. Így a 

tömeg ellenőrzés után, ekkor ragasztják a csomagolásra a címkéket. Azok a termékek, 

amelyek későbbi értékesítés céljából lettek feldolgozva, szintén mérlegelés alapján 

nyomtatott címkével kerülnek a hűtő- illetve fagyasztva tárolóba. A címkén szerepel a 

termék neve, származási országa, csomagolás napja, minőség megőrzési ideje a 

feltüntetett tárolási hőmérsékleten, valamint a tömege. Egy egyedi EAN 13 jegyű 

vonalkód szolgál a tétel azonosítására. Viszont az üzem területén nincsen kiépítve 
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leolvasó rendszer. Így a vonalkódok kizárólag az áruházak számára jelentenek szükséges 

információt. Tehát a kiadott címkéken szereplő információk alapján beazonosíthatóak a 

termékek, de nem kötődik hozzájuk olyan rendszer, amellyel a belső folyamatokat felül 

tudjuk vizsgálni. Az ügyviteli szoftver, amellyel a számlázás és a raktár kivétel 

megtörténik, szolgál alapul a nyomon követésre, viszont ennek hatékonysága nem 

kielégítő.  

A csomagolóanyagok kivétele nem jár dokumentációval, csupán a bevételezés. 

Tehát a késztermékekhez nincs hozzárendelve a hozzá felhasznált csomagolóanyag 

azonosítója. A jelenlegi rendszerben az adott termékhez a technológiai utasításnak 

megfelelően felhasznált csomagolóanyag azonosítóját a dokumentációk alapján hozzá 

lehet ugyan rendelni, de abban az esetben, ha méretbeli eltérés miatt más típusú 

csomagolóanyagot használtak, nem tudunk erről információt kinyerni. Nem csak a 

feldolgozás során történt változtatásokat, hanem az ugyanazon csomagolóanyagból 

bevételezett tételek használatának időbeli elkülönülését sem lehet pontosan meghatározni 

a dokumentációk alapján. Tehát az egyes gyártási tételekhez felhasznált 

csomagolóanyagok hozzárendelhetőek a termékekhez, viszont a csomagolóanyag 

esetleges hibájából, nemmegfelelőségéből adódó minőségi probléma esetén alacsony 

hatékonysággal lehet leszűkíteni a kifogásolt termékek számát. 

A késztermékek címkézése a csomagolás után történik. Itt további hibalehetőségek 

merülnek fel. Mivel a jelenlegi rendszerben nincsenek olyan eszközök alkalmazásban, 

amelyek végig követnék a termékek útját a feldolgozásban, úgy tévedésből hibás címke is 

kerülhet a késztermékre. A tömeg ellenőrzés megvalósul, mivel a címke kiadása a 

mérlegeléssel egybekötött. A minőség megőrzési idő megadásakor azonban az 

alapanyagon jelölt dátumot kell figyelembe venni. A címkéző gépet kezelő a mérlegelés 

után beazonosítja a terméket, megadja a minőség megőrzési időt és kinyomtatja a címkét. 

Mivel a feldolgozás során nem halad a termékkel együtt annak azonosítója, így a 

címkézés igen nagy körültekintést igényel, és magában rejti a tévedés lehetőségét.  
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A beérkező alapanyagok címkéjén jellemzően feltüntetett adatok: 

 A hal faj neve latinul 

 A hal közforgalmi megnevezése 

 Az előállító neve, elérhetőségei,  

 Az előállítás helye, telephely, vagy akvakultúra azonosítói 

 A hal feldolgozottsági szintje 

 A csomagolás dátuma és/vagy a minőség megőrzési ideje 

 Tárolási hőmérséklet 

 A csomag nettó tömege 

 A csomagolási egységben lévő halak darabszáma 

 A hal méret szerinti besorolása 

 GTIN azonosító 

 Tétel azonosító 

 Opcionális: Doboz azonosító 

Az alapanyagokkal együtt számos információ érkezik a tételről. Ezek feldolgozása, a 

termékkel való tovább juttatása és az adatok tárolása a célja a nyomon követési 

rendszereknek.  

5.2.3. A raktárkezelés kritikus pontjai 

A tengeri halak beszerzése során gyakran előfordul, hogy egy adott fajból több 

beszállítótól is érkezik hal. Mindez a kereskedőknél tapasztalható árkülönbség, és a 

minőségbeli különbség függvénye. Így a raktárakban adott fajtájú és méretű halból 

különböző beszállítóktól érkezett tételeket tárolnak. Az, hogy a feldolgozás során melyik 

beszállítótól érkezett tételből vesznek ki a raktárból, nem kerül feljegyzésre. Mivel az 

ügyviteli szoftverbe a bevételezés a hal kereskedelmi elnevezése és mérete szerint 

történik, így az információk itt elvesznek és a különböző tételek homogén tételt alkotnak. 

A papír alapú rendelés felvétel és raktár kiadási bizonylat pedig nem szolgáltat 

megbízható és következetes információt a tételek elkülönítésére. Mivel az elosztási 

láncban a feldolgozónak van a legnagyobb felelőssége a nyomon követés biztosításában, 

ezért elengedhetetlen az a képesség, hogy a termékkel együtt érkező információkat 

maradéktalanul feldolgozni képes legyen. Tehát a raktárba való bevételezéskor a 

raktárnyilvántartásban meg kell különböztetni az azonos terméket tartalmazó, de 

különböző előállítótól származó tételeket. A feldolgozásra kivételezett alapanyagokat 
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valós időben azonosítani kell. Ahhoz, hogy a feldolgozás során az itt továbbvitt 

információt ne veszítsük el, több azonosító pontot kell a folyamatba beiktatni. 

Amennyiben a kereskedelmi egység csomag megbontásra került, tehát nem a tétel teljes 

tartalma kerül egyszerre feldolgozásra, egy belső azonosító kiadása szükséges. Ezek 

generálása a hal fajból, a beszállító azonosítójából és a beérkezés napjából lehetséges. A 

beérkezés napját azért kell feljegyezni, mert egyszerre több tétel is lehet raktáron azonos 

beszállítótól, azonos fajtájú halból, de eltérő csomagolási dátummal.  

A FIFO elv az alapanyagok időrendbeli elkülönítésére irányuló raktározási rend. A 

mozaikszó az angol „First In First Out”, tehát „első be első ki” szavakból tevődik össze. 

Alkalmazása általános érvényű, nem csak az élelmiszeriparban alkalmazott elv. Lényege, 

hogy azt az alapanyagot, amelyet elsőként tároltunk le, azt elsőként vegyük ki. Tehát ami 

frissen érkezett be, azt a tárolás helyén sorrendben leghátulra helyezzük, ami pedig 

korábban lett letárolva az előre kerüljön. Ezzel biztosítva, hogy a minőség megőrzési idő 

sorrendjében használjuk fel a tételeket. A FIFO elv azonban az értékesítés során 

módosulhat. Bizonyos esetekben, például vevői elvárásnak eleget téve a LIFO elv („Last 

In First Out”, „utolsó be első ki”) érvényesülhet, amikor az utolsóként beérkezett tétel 

kerül ki elsőként. Tehát a legfrissebb hal kerül elsőként feldolgozásra. Ezért lehetséges, 

hogy bizonyos esetekben nem a minőség megőrzési idő sorrendjében követik egymást a 

tételek. Tehát nem elég csupán a beszállítókat megkülönböztetni, hanem a beérkezés 

dátumát is figyelembe kell venni. 

 

5.2.4. HACCP 

Az előhűtött édesvízi és tengeri halak feldolgozás technológiai lépéseit az 3. 

számú ábra mutatja. A folyamatábra az üzem élelmiszerbiztonsági rendszerében került 

megalkotásra, a feldolgozási folyamatok leírására és a kritikus szabályozási pontok (CCP-

k) jelölésére. Ezek a pontok a folyamatok azon szakaszait jelölik, ahol egy súlyos 

élelmiszerbiztonsági veszély megelőzése, kiküszöbölése vagy elfogadható szintre 

csökkentésének érdekében szabályozó intézkedéseket lehet tenni. 

 

 



 

 28 

3. ábra: Előhűtött édesvízi és tengeri halak feldolgozása, (PLP Seafood Kft, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatba belépő anyag Folyamatból kilépő anyag 

Előhűtött, jegelt halak 

Művelet sorszáma és megnevezése 

CCP, hőfok, nyomtatvány, megjegyzés 

1. Hűtött termékek beérkezése 

CCP1 (maghőfok 0 
0
C és +2 

0
C között) 

Csomagolóanyag 

hulladék, nem megfelelő 

áru 

2. Mennyiségi és minőségi átvétel 

Mérlegelés,szemrevételezés,szállítólevél 

Jégpehely, ivóvízből 

gyártva 

Olvadó jég 

CCP2 maghőfok 2°C alatt 

4. Kivételezés, mérlegelés 

Raktár kiadási bizonylat 

3. Letárolás hűtve 

Munkaeszközök, ivóvíz 
Szerves hulladék, 

szennyvíz 

5. Pikkelyezés 

Technológiai utasítás, GHP 

Szerves hulladék, 

szennyvíz 

6. Piszkos fázisú tisztítás, lemosás 

CCP3 (maghőmérséklet 6 °C alatt) 

 

Munkaeszközök Szerves hulladék  7. Filézés, bőrözés, szálkázás, irdalás, 

szeletelés 

CCP3 (maghőmérséklet 6 °C alatt) 

 

Ivóvíz Szennyvíz  8. Tiszta fázisú lemosás 

CCP3 (maghőmérséklet 6 °C alatt) 
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 10. Szeletelés 

Selfish termékcsalád/1 Gyorsfagyasztott termékek/2 Lédig termékek 

 9. Ládába rakás, víztelenítés 

CCP3 (maghőmérséklet 6 °C alatt) 

 

Fűszervaj, 

fűszerkeverék 11/1. Fűszerezés 
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A Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerek 

tudományos megalapozottsággal szolgálnak arra, hogy az agrár termeléstől a végső 

fogyasztásig, tehát a termőföldtől az asztalig, a jellemző veszélyek megállapításával és a 

szabályozásukra kialakított intézkedésekkel az élelmiszerbiztonságot szavatolni tudják a 

láncban szereplő vállalkozások. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a hatóságok 

hatékonyan valósíthassák meg ellenőrzéseiket, valamint növekedjen a termékbiztonsággal 

kapcsolatos bizalom és a nemzetközi kereskedelem (Magyar Élelmiszerkönyv, 2-1/1969 

számú irányelv).  

Az üzem élelmiszerbiztonsági rendszere egy HACCP alapelveket követő rendszer, 

amely a jogszabályi követelményeken és a Halfeldolgozás Jó Higiéniai Gyakorlatán 

alapul. Ebben meg van határozva, hogy évente kétszer nyomon követési tesztet kell 

végezni az alapanyagtól a termékek irányába, valamint a termékektől az alapanyagok 

Kondenzvíz  15. Letárolás hűtve vagy fagyasztva 

CCP2 (maghőfok +2 
0
C alatt  

illetve - 18 
0
C alatt) 

Csomagolóanyag 

hulladék 

 16. Rendelésfelvétel, komissiózás 

Raktár-kiadási bizonylat 

 17. Árukiadás, rakodás 

CCP2 (maghőfok és raktér 0 
0
C és +2 

0
C között  

illetve - 18 
0
C alatt) 

 

 18. Kiszállítás vagy átadás vevőnek 

Fuvarokmányok 

Tisztítószerek, víz, 

takarító eszközök 

Szerves és szervetlen 

hulladék, szennyvíz 

 19. Műszak végén takarítás, 

mosogatás, fertőtlenítés 
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irányába is. A harmadik irány a csomagolóanyag követése, de ezt célszerű párhuzamban a 

termék- vagy alapanyag nyomon követéssel együtt elvégezni. Minden egyes teszt 

alkalmával egy visszahívási tesztet is el kell végezni, amelyben a kommunikációs 

csatornák hatékonyságát is elemezni kell. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek 

a tesztek ugyan pozitív eredményt mutatnak, de egy esetleges termék visszahívásnál 

nagyon rossz hatékonysággal lehetne leszűkíteni a problémás termékek számát. Tehát 

sokkal több terméket kéne visszahívni, mint amennyit kellő biztonsággal vissza kellene. 

Egy másik fontos paraméter az idő. A friss halak felhasználása jellemzően a termék 

megvásárlásának napján, vagy legkésőbb másnap megtörténik. Tehát igen gyors és 

hatékony reakcióra van szükség, hogy a kiadott termékeket még felhasználás előtt vissza 

lehessen hívni. 

A PLP Seafood Kft rendkívül széles termékskálával rendelkezik. Ehhez mérten 

rendkívül sok beszállítóval áll szerződésben. Az egyes fajok kifoghatóságának 

szezonalitása, valamint a minőség- és ár szerinti ingadozás miatt az aktuálisan beszállított 

termék előállítója is folyamatosan változik. Azért, hogy a vevők ne érezzenek 

minőségbeli ingadozást szükségszerű a beszállítók folyamatos váltása.  

 

5.3. Belső nyomon követés: 

A kritikus szabályozási pontokat az adott vállalkozás határozza meg a vonatkozó 

irányelvek alapján. A folyamatok ezen pontjainál meghatározott módon és gyakorisággal 

mért paramétereket dokumentáltan kell vezetni. A mérések során kapott adatok tárolása 

és az információk összekapcsolása fontos feladat. Mindezeket támogatja egy olyan 

rendszer, amellyel manuálisan vagy akár automatikusan rögzíthetünk adatokat és a 

vállalatirányítási rendszerben lévő adatokkal össze tudjuk kapcsolni. Amennyiben a 

raktárból történő kivételezéskor a tétel azonosítóját le tudjuk olvasni, és a feldolgozás 

végén mint késztermék új azonosítót kap, a kettő között eltelt idő meghatározásával 

megkapjuk, hogy mennyi ideig volt a halhús a feldolgozó termekben. Az üzem 

hőmérséklet viszonyainak regisztrálása EBI 300 kalibrált érzékelőkkel történik. 
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4. ábra: Ebro EBI 300 hőmérséklet regisztráló 

 

 

Az eszköz a beállított időközönként méri a hőmérsékletet. Beállítható, hogy 

milyen hőmérséklet tartományon kívül riasszon. Az eszközről az információk USB 

csatlakozón keresztül közvetlenül letölthetőek számítógépre. Az eszközhöz tartozó 

szoftver segítségével az adatokból generált diagramot tudjuk vizsgálni. Nyomtatható 

verzióban, pdf formátumban is megjelenik a diagram, amelyen szerepelnek a beállított 

hőmérsékleti intervallumok, és hogy történt-e ezen átlépés. A hőmérséklet az idő 

függvényében akár percekre lebontva leolvasható a diagramról. Az adatokat át lehet 

vezetni Excel táblázatba, ahol diagramot szerkesztve tovább lehet pontosítani az adatok 

kiolvasását. Az eszközhöz lehet csatlakoztatni maghőmérséklet mérésére alkalmas 

szondát is. Így akár a szúrópróbaszerű, vagy tételes hőmérséklet ellenőrzés is 

megvalósítható. Az egyes üzemi területeken elhelyezett regisztráló eszközök érvényes 

gyári kalibrációval rendelkeznek: 
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5.ábra Az Ebro EBI300 hőmérséklet regisztráló gyári kalibrációs tanúsítványa 

 

Az eszköz által generált jegyzőkönyv mintája az 1. számú mellékletben található. 

Így tehát nemcsak a raktározás, hanem a raktárból való alapanyag kivétele és a 

késztermék raktárba való bevételezése között is pontosan tudjuk regisztrálni a 

hőmérséklet adatokat. A legegyszerűbb esetben az azonosítók leolvasása közötti 

intervallumokhoz tudunk terem- és maghőmérsékleteket csatolni. A hűtött rakterű 

teherautókban szintén el van helyezve hőmérséklet regisztráló, így a szállítási 

hőmérsékletet is monitorozni lehet. 

Az üzem hőmérséklet adatainak regisztrálása a jelenlegi rendszerben 

önellenőrzésre ad lehetőséget. Az élelmiszerbiztonsági rendszerben meghatározott módon 

és gyakorisággal mért ellenőrző mérések dokumentálása mellett a regisztrált eredmények 
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is áttekintésre és eltárolásra kerülnek. Ezzel a hőmérséklet monitorozással ugyan észlelni 

lehet egyes hibákat, de a manuális mérések gyakorisága nem teszi lehetővé, hogy a 

tárolási és feldolgozási műveleteket folyamatosan monitorozzuk. A hőmérséklet 

regisztráló rendszer adatai összeköthetőek az egyes tételek tárolási körülményeivel, de a 

feldolgozás pontos időintervalluma nem kerül feljegyzésre, így az ekkor mért adatok csak 

tájékoztató jellegűek lehetnek.  

A belső nyomon követés során az alapanyagok beérkezésétől a késztermék 

kiszállításáig végzett folyamatok adatait, változó paramétereit mint információt kell a 

termékhez csatolni. Ehhez olyan eszközöket kell választani az adott vállalkozásnak, 

amelyekkel a legjobban le tudja követni a terméken végrehajtott műveleteket. A jelenlegi 

rendszer hiányossága, hogy a feljegyzések nagy része papír alapú. Ez magában rejti az 

adminisztrációs hibák lehetőségét, valamint az adatok tárolási nehézségeit. A raktár 

kiadás és a napi gyártás tervezés is nehézségekbe ütközik. A rendelések érkezésével 

folyamatos sorrend módosítás és felülbírálás szükséges az üzemvezető részéről, ami nagy 

számú rendelés esetén igen nehéz munkaszervezéshez vezet. 

Belső nyomon követés adatgyűjtése: 

Általam kiválasztott két alapanyagból készített egy-egy tétel gyártási folyamatait 

követtem végig a beérkeztetéstől a kiszállításig. Olyan adatokat gyűjtöttem a folyamatok 

során, amelyek a tételek belső nyomon követéséhez szolgálnának alapul.  

Az alapanyagok: 

1. Olasz beszállítótól rendelt, Görögországban tenyésztett tengeri süllő (Dicentrarchus 

Labrax), 600 és 800 g közötti mérettartományban. A rendelt mennyiség: 36 kg 

2. Horvátországból rendelt, az Adriai-tengerből halászott arany durbincs (Sparus Aurata), 

300-400 g közötti mérettartományban. A rendelt mennyiség: 48 kg 
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6. ábra: Tengeri süllő (Dicentrarchus Labrax) 

 

Az alapanyag útja: 

 2014.04.27.Görögországi akvakultúrában tenyésztett tengeri süllő, amelyet a helyszínen 

lehalásztak, vágtak, és csomagoltak. A vágás előkészítési művelet, amely a 

halfeldolgozásban a zsigerelést jelenti. 

 A hungarocell dobozba, jegelve csomagolt tétel hűtött rakterű teherautóval, komp hajóval 

Triestbe, majd onnan a PLP Seafood Kft-vel szerződésben álló Olasz beszállítóhoz 

érkezik 04.28.-án. 

 04.29.-én Olaszországból hűtött rakterű teherautóval Bécsbe érkezik, egy logisztikai 

hűtőraktárba. 

 Innen a PLP Seafood Kft saját hűtött rakterű teherautója szállítja a cég Budaörsi üzemébe, 

ahova 04.30.-án érkezik meg délelőtt 10:50 perckor. 

A termék beérkezésekor szúrópróbaszerű tömeg és maghőmérséklet ellenőrzés 

valósult meg, amelyeket a rakomány kísérő okmányokon tüntetnek fel. A minőségi és 

mennyiségi átvétel után a hűtőtárolóba került. A hűtve tárolás során a halak folyamatos 

jegelése megvalósított, így a termék maghőmérséklete 0°C körül marad. A hűtőtárolóban 

elhelyezett hőmérséklet regisztráló által mért adatok a 7. ábrán láthatóak: 
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7. ábra: Hűtőtároló hőmérséklete (
0
C) az idő függvényében, a tengeri süllő tétel tárolása 

alatt 

 

 Az általam kiválasztott gyártási tételt 05.02.-án készítették el. Egy budapesti étterem 

rendelése alapján a tételből 5 kg filét kell elkészíteni. Ehhez 11 kg , jelen esetben 16 db 

egész halat kell kivételezni a hűtőtárolóból.  

 A feldolgozás folyamatát végig kísérve feljegyeztem az egyes részfolyamatokhoz 

szükséges időt. Ezáltal a hőmérséklet regiszterekkel mért értékeket hozzá tudtam rendelni 

a termék adott hőfokon töltött idejéhez. Valamint a regisztrálóval megegyező 

gyakorisággal maghőmérsékleteket is mértem, amely adatokat szintén a feldolgozáshoz 

tudok rendelni. A feldolgozó termek hőmérsékletét és a maghőmérséklet változását az 

8.ábra mutatja: 
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8. ábra Tengeri süllő feldolgozása során mért terem és maghőmérséklet adatok az idő 

függvényében 

Feldolgozó termek hőmérséklete
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A feldolgozás során mért terem és maghőmérséklet adatok táblázatos összefoglalása az 

5.táblázatban láthatók: 

5.táblázat: Tengeri süllő feldolgozása során mért terem és maghőmérséklet adatok 

Mérés 

időpontja 

Teremhőmérséklet 

(
0
C) 

Maghőmérséklet 

(
0
C) 

Feldolgozó 

terem 

2014.05.02. 

7:36:48 

14,5 0,2 

Filéző 

 7:41:48 14,6 0,4 

 7:46:48 14,6 0,6 

 7:51:48 14,7 0,7 

 7:56:48 14,8 0,8 

 8:01:48 14,8 0,8 

 8:06:48 15 1 

 8:11:48 15 1,1 

8:16:48 15 1,3 

8:21:48 15 1,4 

8:26:48 15 1,5 

8:31:48 14,9 1,5 

8:36:48 14,8 1,8 

8:41:48 14,8 2,2 

8:46:48 14,8 2,4 

8:51:48 14,8 2,7 

8:54:23 12,5 3,0 Csomagoló 
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8:59:23 12,4 3,4 

9:04:23 12,4 3,6 

9:11:59 12,1 3,5 

Manipulációs 

terem 

9:21:59 12,2 3,1 

 9:31:59 12,1 2,7 

9:41:59 12 2,2 

9:51:59 12 2 

10:01:59 11,9 1,7 

10:11:59 11,9 1,3 

10:21:59 11,9 1 

10:31:59 12,1 0,6 

10:41:59 12,8 0,3 

10:51:59 13,1 0,2 

  

A feldolgozási műveletek az 3. ábrán bemutatott folyamatábrával összhangban zajlottak. 

A feldolgozás után a manipulációs termbe került a hungarocell thermo-boxba 

csomagolt filé. A mérlegeléssel egybekötve történik a címke kiadása, az alapanyag 

minőség megőrzési idejének figyelembe vételével. Majd a termékre jég kerül és raklapra 

helyezik, a kiszállítandó tételek közé. A vevő nevének feltüntetése a dobozon történik. A 

kiszállítás hűtött rakterű teherautóval történik, amelynek felrakordáskori hőmérséklete 1 

0
C. 

A hőmérsékleti adatokból kiindulva elmondható, hogy a feldolgozás tényleges 

időszükségleténél jóval több időt töltött a termék a feldolgozó termekben. A kivételezett 

alapanyag több tétellel együtt került a filéző terembe, ahol folyamatosan készítették elő a 

tételeket a filézésre. A pikkelyezés, tisztítás lemosás után a tételnek várakoznia kellett, 

mire a filéző asztalra került. Ez abból ered, hogy a feldolgozandó tételek papír alapon 

történnek kiírásra a dolgozók részére, így a sorrendet az határozza meg, hogy adott hal 

fajtából mennyi tétel van kiírva. A nagyobb tételeket egyben, a kisebb tételeket külön 

egymás után dolgozzák fel. Az egyes műveletek időszükséglete eltérő. Az előkészítési 

műveletek, mint a pikkelyezés és tisztítás időszükséglete nagyobb mint a filézésé. 

Azonban vannak olyan alapanyagok, mint például a bőrös halak, amelyeket nem kell 

pikkelyezni. Ezek a tételek rögtön filézésre kerülnek, ami alatt a többi halat pikkelyezik. 

Ekkor már több tétel gyártása folyik egy időben. Ez a feldolgozás hatékonysága és a 

minél gyorsabb kiszállítás érdekében fontos.  A műveletek eltérő idő igénye és a tételek 

eltérő mérete miatt azonban az egy időben zajló tételek gyártása magában foglalja azt a 

problémát, hogy torlódnak a filézésre előkészített tételek. A maghőmérséklet mérés 
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eredményei azt mutatják, hogy a hosszú várakozás ellenére sem emelkedett a halhús 

hőmérséklete 4 
0
C fölé. Azonban ennek folyamatos ellenőrzésére és a folyamatok 

felülvizsgálatára szükséges lenne a jelenlegi rendszer átalakítása. 

Az arany durbincs tétel feldolgozása: 

 

9. ábra Arany durbincs (Sparus Aurata) 

 

 

Az alapanyag útja: 

 2014.04.28.-án az Adriai-tengerből kifogott arany durbincs, melyet a címkén 

jelölt azonosítójú feldolgozó telephelyen vágtak és csomagoltak hungarocell 

thermoboxba, jegelve. 

 A tétel a horvátországi beszállítótól érkezik hűtött rakterű teherautón 04.30.-

án 11:30 perckor a PLP Seafood Kft. budaörsi telephelyére. 

A minőségi és mennyiségi átvétel, valamint a tárolás módszere és körülményei 

megyegyeznek a tengeri süllő tételnél leírtakkal. 

Az alapanyagból egy budapesti étterem rendelt 15 db egész halat, pikkelyezve, tisztítva. 

Tehát a kivételezett alapanyag mennyisége nagyságrendileg megegyezik a tengeri süllő 

tételével. Azonban a feldolgozása során csak pikkelyezni és tisztítani kell. A filézés és az 

utótisztítás művelete elmarad. A feldolgozó termek hőmérsékletét a 10. ábra mutatja: 
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10. ábra: Arany durbincs feldolgozása során mért terem és maghőmérséklet adatok az idő 

függvényében 
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Az arany durbincs feldolgozása során mért terem és maghőmérséklet adatok táblázatos 

összefoglalása a 6. táblázatban láthatók: 

6.táblázat Az arany durbincs feldolgozása során mért terem és maghőmérséklet adatok 

Mérés 

időpontja 

Terem hőmérséklet 

(
0
C) 

Maghőmérséklet 

(
0
C) 

Feldolgozó terem 

2014.05.02. 

10:11:48 

15,1 0,3 
Filéző 

 10:16:48 15,2 0,7 

10:21:48 15,1 0,9 

10:24:23 12,2 1,2 

Csomagoló  10:29:23 12,1 1,5 

10:34:23 12 1,8 

10:39:23 12,1 1,9 

 10:41:59 12,8 1,7 

Manipulációs 

terem 

10:51:59 13,1 1,3 

 11:01:59 12,5 1 

11:11:59 12 0,5 

 11:21:59 12 0,4 

11:31:59 11,9 0,2 

11:41:59 11,9 0,3 

11:51:59 11,9 0,2 

 



 

 41 

  

 A csomagolás és címkézés művelete a fentiekkel megegyező módon kerül 

kivitelezésre. A mért adatok alapján elmondható, hogy ennél a gyártási tételnél a 

feldolgozás folyamatosan haladt. A folyamatok között nem akadt el sehol, tehát a tétel 

nem töltött a szükségesnél több időt a feldolgozó termek hőmérsékletén. A termék 

maghőmérséklete a feldolgozás végére 2 
0
C-ig emelkedett. Ezután a mérlegelés és 

címkézés után jég került a termékre, amivel a maghőmérséklet visszatért 0 
0
C köré. A 

kiszállítás hűtött rakterű teherautóval történt, amelynek felrakodáskori hőmérséklete 0,5 

0
C. 

 A PLP Seafood Kft-nél jelenleg működő nyomonkövetési rendszerben az 

alapanyagok és termékek útja nyomonkövethető. Viszont a raktárkiadás és a késztermék 

kiadását igazoló bizonylat papír alapú. Az ügyviteli szoftver nem tudja pontosan 

elkülöníteni az adott fajból, de különböző beszállítótól érkezett alapanyagból készült 

termékeket. Ezt a hiányosságot a papír alapú bizonylatok és az élelmiszerbiztonsági 

rendszer egyes dokumentációi egészítik ki. Ez a már említett adminisztrációs hibákat, 

pontatlanságokat és a tévedés, valamint a nem megfelelő dokumentum tárolás lehetőségét 

rejti magában. A belső auditok és a vevői auditok során végzett nyomonkövetési tesztek 

sikeresnek bizonyultak ugyan, de rávilágítottak arra, hogy az adatok összekapcsolásának 

bonyolultsága és igen nagy időszükséglete egy esetleges termékvisszahívás esetén 

komoly hátrányt jelent. 

5.4. Nyomon követési rendszer feljlesztése 

 A szakirodalmi példák áttekintése, valamint a PLP Seafood Kft-nél végzett 

halfeldolgozási folyamatok elemzése után megkísérlek felállítani egy olyan rendszert, 

amely az előzőekben említett hiánnyosságokra megoldást jelenthetnek. Ahhoz, hogy egy 

ilyen rendszert fejleszthessünk, át kell tekinteni azokat a területeket, eljárás rendeket, 

amelyeken változtatni szükséges.  

A bejövő árukat azonosító címkéken a beszállítótól, illetve az előállítótól függ, 

hogy milyen adatok szerepelnek. Egyes előállítók vonalkódot vagy több vonalkódot is 

alkalmaznak a tételek azonosítására. Azonban sok termék esetében csak alfanumerikus 

azonosítók találhatók. Ennek egységesítésére egy belső azonosító kiadása szükséges 

minden bejövő tételre. Ennek megalkotása az állandó és változó adatok figyelembe 
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vételével lehetséges. Az állandó adatok egy beszállítónak és azon belül egy előállítónak 

az azonosítója, valamint a termék megnevezése. Változó adat a beszállított termék 

csomagolási dátuma. Az állandó adatok kódolására betűk és számok kombinációja illetve 

ehhez rendelve kizárólag szám formátumban szükséges. Az azonosító kiadásakor ezt a 

kódot kiválasztani, a változó adattal pedig kiegészíteni szükséges. Ezzel létrejön az 

alapanyag azonosítója, amelyet a végleges szám formátumból vonalkód formájában lehet 

kibocsájtani. A betű és szám kombináció a könnyebb beazonosítás végett lehet szükséges.  

Kézi vagy telepített vonalkód leolvasóval a raktérbe helyezett és onnan kivett 

tételeket azonosítani lehetne. Ez nem csak a hűtési lánc ellenőrzésének kiterjesztésében 

segít, hanem csökkenti azoknak a hibáknak a lehetőségeit, amelyek a hibás 

komissiózásból adódnak. Az azonosítók ellenőrzésével kiszűrhetőek azok a tételek, 

amelyek nem voltak megrendelve, mégis kiszállításra lettek előkészítve, vagy amelyeket 

megrendeltek ugyan, de nem került a kiszállítandó tételek közé. 

Az azonosítót a feldolgozáskor használatos ládákon lehet feltüntetni. Ezeket a 

ládákat az üzemben folyamatosan tisztítják és fertőtlenítik. Tehát higiéniai szempontból 

alkalmas arra, hogy a termékek a csomagolásig ebben haladjanak végig a feldolgozás 

folyamatában. Fontos, hogy a technológiai utasítások kiterjedjenek arra, hogy a termék és 

az edényzet együtt haladjon. Ahhoz, hogy minél jobban lecsökkentsük annak lehetőségét, 

hogy a feldolgozás során az információk keveredjenek, további technológiai utasítás 

lehet, hogy azonos fajtájú, de különböző beszállítótól származó alapanyag feldolgozása 

közvetlenül egymás után nem megengedett. Így az időben való eltolás kizárja annak 

lehetőségét, hogy a termékek és az azonosítót magán viselő edényzet úgy keveredjen, 

hogy ne lehessen egyértelműen észlelni a hibát, illetve lehetőséget biztosít egy esetleges 

korrekcióra. A termékek csomagolása után a címke kiadása és felhelyezése a következő 

azonosító pont. Itt a címkét aszerint kell generálni, hogy a termékkel együtt érkezett 

információ ne vesszen el. Törekedni kell a minél egyszerűbb karakter kódolásra, hogy a 

címkén való elhelyezés ne jelentsen problémát. 

A fogyasztói egységek kiskereskedelmi azonosítására megfelelő az EAN-13 

jelkép. Azonban a kereskedelmi, logisztikai egységeken több információ megjelenítésére 

is szükség van. Ilyen globálisan alkalmazható vonalkód jelkép a GS1-128 szabvány. 

Ebben a jelkép rendszerben az áruhoz tartozó információk eredetét igazoló Globális 

Kereskedelmi Áruazonosító Szám (GTIN) mellett több fontos információt is meg tudunk 
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jeleníteni. Az adattartalom azonosítók (AI) olyan kódok, amelyek egyértelművé teszik az 

őket követő információk tartalmát (Krázli Z. et al. 2007). A GS1-128 jelképben 

jellemzően feltüntetett adattartalom azonosítók: a csomagolás napja (AI(13)), a 

fogyaszthatósági idő (AI(17)), a nettó tömeg (AI(31nn)), és a feladó címe , GLN 

(AI(412)). Ezeken felül még számos információt fel lehet tüntetni a vonalkódban.  

Az AI(10) adattartalom azonosító a gyártási tételszámot, más néven LOT-számot 

jelöli. Az előzőekben kifejtett rendszerben, a kiadott belső azonosítót a gyártási 

tételszámmal lehet megfeleltetni. A GS1-128 jelképben feltüntetve, és a kiválasztott 

további információkkal együtt a termék címkéjére lehet vezetni.  

11.ábra GS1-128 jelkép, AI(01), AI(17), AI(10) és AI(21) adattartalom 

azonosítóval (gs1us.org) 

 

 

A kereskedelmi egységek felé értékesített termékek esetében a beszállítás 

meghatározott göngyölegekben, raklapon kerülnek kiszállításra. A nagy mennyiségű áru 

hatékony beazonosítása miatt a raklapot további azonosítóval kell ellátni. Ez a GS1 

szabvány szerinti szállítási egység sorszám kódja, vagyis SSCC kód. Ez a sorszám 

alkalmazható hivatkozásként, amellyel a megfelelően szinkronizált informatikai 

adatbázisból társíthatók a logisztikai egységhez kapcsolt információk (Lakner et al.)  

A késztermék kiadása az ügyviteli szoftverrel 3-3 példányban készített számlával 

és szállítólevéllel történik. Ezeken célszerű feltüntetni a tétel azonosítót, a GS1-128 

jelképpel, amelyen további információkat is tudunk közölni a vevővel. A tétel azonosító 

feltüntetésével az alapanyag és késztermék vevője közötti kapcsolat valósult meg. Egy 

esetleges reklamáció esetén az azonosítóból kiindulva a feldolgozás nyomon követését is 

el lehet indítani. A bevételezés és raktárkiadás között a tárolási paramétereket lehet 

vizsgálni, a raktárkiadás és késztermék címke nyomtatás között pedig a feldolgozás idő és 

hőmérséklet viszonyait lehet felülvizsgálni.  
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A nyomon követési rendszerek az ügyviteli szoftverrel együtt képeznek integrált 

rendszert. Az integrált rendszerek előnye, hogy a rendeléseket is közvetlenül fel lehet 

vinni. Ezáltal a raktárirányítás is hatékonyabban tud megvalósulni. Az előrendelt tételek 

termékenkénti összesítése a munkaszervezést teszi hatékonyabbá. Az általam felvázolt 

megoldás egyszerűen társítható a meglévő szoftverhez, ugyanis csak a számlára és 

szállítólevélre kell a kiadott belső azonosítót felvinni. A vonalkód formátum kiadására 

azonban szükséges egy fejlettebb szoftver.  

Amennyiben a rendszer fejlesztésre komolyabb anyagi források állnak 

rendelkezésre, úgy további követelményeket lehet támasztani az új szoftverhez: 

 a minőség megőrzési idők kezelésével a készletnyilvántartás támogatása 

 bontási, gyártási veszteségek számolása, melléktermék kezelése 

 csomagolóanyagok hozzárendelése a késztermékekhez a gyártás során, készlet kezelés 

 a raktárban található alapanyagok hely szerinti azonosításának támogatása a hatékony 

munkavégzés elősegítése érdekében 

 a kiszállított tételek teherautókhoz rendelése, nem saját kiszállítás esetén a szállítás 

módjának rögzítése. 

 

A szakirodalmi példákban bemutatott RFID rendszer további előnyökkel jár. 

Azonban az ilyen rendszerek beruházási igénye és fenntartása nagyobb költségekkel jár. 

A magasabb árfekvésű termék kategóriák esetén lehet fenntartható egy ilyen beruházás. 

Azonban ezen új technológiák folyamatos fejlődésével növekszik azok alkalmazása, ezzel 

együtt remélhetőleg a költség igénye is csökkenni fog és kiterjedten lehet alkalmazni az 

alacsonyabb termék kategóriák esetében is. Az valós idejű adatgyűjtéssel nemcsak utólag 

tudunk megfelelő irányú lépéseket tenni egy kifogásolt termék esetében, hanem a 

megelőzésre való képességet is támogatja. Ez végső soron a termék- és 

élelmiszerbiztonság fenntartását segíti elő. 

 

 



 

 45 

6. Összefoglalás 

 

Dolgozatom készítése során a friss tengeri halak és halászati termékek nyomon 

követési igényeit elemeztem. Olyan szakirodalmi kutatásokat és nemzetközi irányelveket 

vettem alapul, amelyek kifejezetten ennek az ágazatnak a nyomon követési problémáival 

és megoldási lehetőségeivel foglalkozik. A kutatások és a folyamatos fejlesztések is azt 

mutatják, hogy a nyomon követési rendszerek hozzá járulnak a termék biztonsághoz, 

valamint elősegítik az élelmiszerbiztonsági monitoring tevékenységeket és 

elengedhetetlen eszköze a vállalati krízis menedzsmentnek is.  

A halfeldolgozás kritikus pontjait egy hazai vállalkozásnál, a PLP Seafood Kft 

üzemében tanulmányoztam. Kutatásom célja volt, hogy ne csak globális szinten 

értelmezett rendszereket, hanem egy adott üzem nyomon követési gyakorlatát 

megvizsgáljam. A feldolgozási folyamatok részletes ismeretével, a jelenlegi rendszer 

hiányosságait próbáltam felderíteni. Ezután megkíséreltem felállítani egy olyan rendszert, 

amely a feltárt hiányosságokra megoldást jelenthet.  

Egy nyomon követési rendszer kiépítése, fejlesztése komoly anyagi terhet 

jelenthet a vállalkozás számára. Azonban az előnyök ismeretében előre vetíthető, hogy 

nagy mértékben hozzá járulnak a feldolgozási folyamatok, raktár irányítási feladatok, 

valamint a rendelésfelvétel és logisztikai feladatok hatékonyságának növeléséhez. Ezáltal 

kétség kívül előnyre tesz szert az élelmiszeripari vállalat. Számos élelmiszerbiztonsági 

kritikus pont monitorozható, valamint a krízis tevékenységek hatékonyan koordinálhatóak 

egy megfelelően működő nyomon követési rendszerrel.  

Az általam felvázolt rendszer nem jelent komoly anyagi terhet. A megvalósításhoz 

csupán a belső eljárás rendek módosítása szükséges. Úgy gondolom, hogy egy ilyen 

rendszer alkalmazása a feldolgozási műveleteket nem akadályozza, hanem éppen 

ellenkezőleg; hatékony munkaszervezést, kiszámíthatóságot és a feladatok egyértelművé 

tételét eredményezi. A nyomon követés számos eszközzel megvalósítható, amelyek 

beruházási igénye igen széles skálán mozog. Azonban számos előnnyel járnak az 

feldolgozási folyamatok hatékonnyá tételében és az élelmiszerbiztonsági monitoring és 

preventív tevékenységek területén. 
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feldolgozása, nagy-és kiskereskedelme 

• Feldolgozás: pikkelyezés, tisztítás, filézés, 
bőrözés, szálkázás, irdalás, szeletelés, 
csomagolás, sokkolás 

• Nyomon követés: ügyviteli szoftver és papír 
alapú dokumentációk 
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Nyomon követési rendszer kritikus pontjai 

• Nagy termék paletta, sok beszállító 

• Adott fajból több beszállító 

• FIFO vagy LIFO 

• Papír alapú dokumentációk 

• Csomagolóanyag hozzárendelése 

• Friss termék, gyors felhasználás 

    ↓ 

Termékvisszahívás hatékonysága 
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Belső nyomon követés 

• 2 kiválasztott termék belső nyomon követése 
az alapanyag beérkezésétől a késztermék 
kiszállításáig 

• Az tárolás és feldolgozás hőmérséklet 
viszonyainak mérése 

• Eszközök: Ebro EBI 300 hőmérséklet regiszter 

   Ebro TLC 730 kézi mérő szonda 
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Belső nyomon követés 

• 1. termék: Tengeri süllő (Dicentrarchus Labrax ) 

 04.30.-án beérkezett 

 05.02.-án 5 kg filé, amelyhez 11 kg (16 db) 
egész hal szükséges 

• 2. termék: Arany Durbincs (Sparus Aurata)  

 04.30.-án beérkezett 

 05.02.-án 15 db egész hal pikkelyezve, tisztítva 
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7:41-8:51-ig filéző, 9:04-ig csomagoló, 10:51-ig komissiózó 
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Tengeri süllő feldolgozása során mért hőmérséklet viszonyok 

Terem hőmérséklet

Maghőmérséklet
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10:11-10:29-ig filéző, 10:41-ig csomagoló, 11:51-ig komissiózó 
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Arany durbincs feldolgozása során mért hőmérséklet viszonyok 

Terem hőmérséklet

Maghőmérséklet
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Rendszer fejlesztés 

• Bejövő áruk címkéjén különböző információk 

• Egységes belső kódrendszer 

• Vonalkód leolvasás letároláskor, kivételkor 

• Információ együtt haladása a termékkel 

• Technológiai utasítások 

• Címke kiadáskor a tétel azonosító beépítése 
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Rendszer fejlesztés 

• GS1-128 jelkép 

• Adattartalom azonosítók: csomagolás napja, 
fogyaszthatósági idő, nettó tömeg, GTIN 
azonosító, LOT-szám.... 
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Rendszer fejlesztés 

• További szempontok: 
• Minőség megőrzési idők kezelésével 

készletnyilvántartás támogatása 

• bontási, gyártási veszteségek számolása 

• csomagolóanyag hozzárendelése a késztermékhez 

• raktárban található alapanyagok hely szerinti 
azonosítása 

• hatékony munkaszervezés, munkavégzés 

• hibás komissiózás kiszűrése 

• kiszállított tételek teherautókhoz rendelése 
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Összefoglalás 

• Különleges igények: jellemzően sok beszállító, 
még több termelő, különböző információk 
egységesítése, gyorsan forgó termékek, 
azonnali felhasználás 

• Kritikus pontok monitorozása nyomon 
követési eszközökkel 

• Rendszerfejlesztés számos előnnyel jár 

• Krízis menedzsment 

• Vevői megítélés, élelmiszerbiztonság 
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 Köszönetemet fejezem ki témavezetőmnek 

 Dr. Kasza Gyulának, 

valamint a PLP Seafood Hungary Kft.-nek! 

Munkám nem jöhetett volna létre a VKSZ_12-1-
2013 „Az akvakultúra ágazat kitörési 

pontjainak komplex, versenyképességet 
szolgáló fejlesztése” projekt nélkül! 

 

 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 
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