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BEVEZETÉS 
 

A 178/2002 EU rendelet 2005. 01. 01.-től kötelezően előírja, hogy az élelmiszeriparban 

nyomon kell követni a termékeket és az összetevőket. A termékek nyomon követése azáltal 

valósítható meg, hogy az egyes felhasznált alapanyagokhoz tartozó adatokat rögzítjük és 

végigvisszük a termékláncon a termelőtől a fogyasztóig. 

 

A termék nyomon követő rendszerek alkalmazása, a kötelezően előírt rendelkezések 

betartása mellett számos egyéb előnnyel jár az élelmiszeripari vállalatok számára. Ilyen előny 

az élelmiszerbiztonság szempontjából az, hogy a rendszer által tárolt adatok alapján 

könnyebben felderíthetőek a minőségi problémák okai, gyorsabban eljuthatunk azok 

forrásáig, így megelőzhető, hogy a probléma esetleg megismétlődjön. A továbbított termékek 

esetében pedig lehetőséget nyújt a hatékony termék visszahívási akciókhoz. 

 

Dolgozatom célja, megvizsgálni, milyen informatikai megoldások állnak ma 

rendelkezésre a termék nyomon követés megvalósítására, hogyan illeszthetők ezek az 

integrált vállalatirányítási rendszerbe, mennyiben segítik elő a minőségbiztosításban a papír 

nélküli HACCP koncepció megvalósítását, az ISO 9001 szabványnak való megfelelést. A 

fogyasztók szempontjából milyen előnyöket kínál a rendszer használata. Célom volt egy már 

bevezetett, működő nyomon követési rendszer vizsgálata, esetleges hibáinak, hiányosságainak 

feltárása, egy hazai élelmiszeripari cégnél. 

 

Végül megkísérlem felvázolni, hogy a jövőben milyen informatikai eszközök 

alkalmazására nyílik lehetőség a termékazonosítás és termékkövetés területén. 
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1. A TERMÉKKÖVETÉS ÉS TERMÉKBIZTONSÁG ELMÉLETI ÁTTEKINTÉSE 
 

A nemzetközi ajánlásként kiadott irányelvek alapvetően fontos része a fogalmak 

tisztázása. A FAO (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) /WHO (Egészségügyi 

Világszervezet) Codex Alimentarius Főbizottság szerint: 

 

• Az élelmiszer-biztonság (food safety) annak biztosítása, hogy az élelmiszer nem okoz 

ártalmat a fogyasztónak, amikor azt a felhasználás szándékának megfelelően 

feldolgozzák és/vagy elfogyasztják. 

• Az élelmiszer-alkalmasság (food suitability) annak biztosítása, hogy az élelmiszer 

emberi fogyasztásra elfogadható, a tervezett felhasználási mód szerint. 

• Az adott termék előállítására felhasznált inputoknak egészen a kezdeti forrásig történő 

visszakereshetőségét, visszaellenőrizhetőségét nyomon követhetőségnek (traceability) 

nevezzük. A nyomon követés a termelési lánc különböző szintjein valósulhat meg.  

• Átláthatóság (transparency) alatt gyakorlatilag a nyilvánosságot értjük, azaz a 

fogyasztó lehetőségét, hogy bármikor tájékozódjon az adott termék előállításával 

kapcsolatos előírásokról és az alkalmazott termelési gyakorlattal kapcsolatos 

információkról, a termelési lánc bármely szintjén. (I7) 

 

A minőségbiztosításnak (quality assurance) három feladatát kell kiemelni: (1) a higiéniai 

feltételek megteremtése, (2) különböző minősítési, osztályozási és egyéb mérési eljárások 

megalkotása, melyekkel elérhető a megfelelő minőség, (3) a kereskedelmi forgalomba már 

kikerült késztermék esetleges visszahívásához, visszarendeléséhez szükséges rendszer 

kiépítése. 

 

 

1.1. Minőségbiztosítás 
 

A minőségbiztosítás fontosságát szükségtelen hangsúlyozni, a termelés orientált kínálati 

piac átalakult fogyasztó orientált keresleti piaccá, a vevők elvárásai az élelmiszerek 

minőségével kapcsolatban folyamatosan növekednek. A fogyasztó elvárja a vonzó, tápláló és 

biztonságos élelmiszert, amely környezetvédelmi szempontból felelős és fenntartható 
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gazdálkodás során lett előállítva, mindezt megfizethető árért cserébe. A mezőgazdasági 

termékekkel és az élelmiszeripar által előállított termékekkel szemben támasztott minőségi 

elvárásoknak különösen nagy a jelentősége, ezek fogyasztása elemi életfeltétel. Mindezek 

mellett ezek az elvárások napjainkra egyre differenciáltabbakká váltak.(Dr. BERDE-

DIENESNÉ, 2001.) Olyan minőségi igények jelentek meg, mint az egészséges táplálkozás, 

genetikai módosításoktól mentes alapanyagokat tartalmazó élelmiszerek fogyasztása. Mivel a 

fogyasztók elvárásai igen széleskörűek, szükségessé vált különböző termékpályák kialakítása. 

Sertés esetében például Nagy-Britanniában, a következő termékpályákat alakították ki: 

 

• “Greenline chain” (Zöldvonalas lánc), amely a kiskereskedők, és az 

élelmiszeripar számára termel. Ezen láncban tilos az antimikrobiális 

hozamfokozók alkalmazása a sertéshízlalásban. 

• Organikus lánc, vagy “Organic chain”, amely egy zárt piacra termel és követi az 

organikus élelmiszerek előállítását szabályozó nemzetközi előírásokat.(I3) 

 

A minőségbiztosítás egyik fontos alappillére e láncok megvalósításának. Hiszen ha 

megnézzük a magyarországi helyzetet 1997-ben, az élelmiszer ellenőrző hatóságok által nem 

megfelelő minőségűnek ítélt élelmiszerek 49%-át az összetételi hiányosságok adták. 

(FEHÉR-BÁNÁTI, 1999.) 

A minőségbiztosításnak a mezőgazdaságban sajátos a helyzete. Az alapanyag-előállítás 

során növénytermesztésben éves ciklusokkal, állattenyésztésben néhány hónapos ciklusokkal 

kell számolni. Ráadásul a minőségbiztosítás csak korlátozott eszközöket kínál, a termőhelyi 

adottságok tekintetében, helyes fajtamegválasztás esetén, jó termesztéstechnológia 

alkalmazásakor is szembesülnünk kell az éghajlat és időjárás hatásaival. Az élelmiszer-

minőségbiztosító rendszer nagy problémája az alapanyag-előállítás, ugyanis az előállítás 

során fellépő minőségromlás az élelmiszer-feldolgozás során már nem 

korrigálható.(KATONKA et al., 2001.) 

Mára már azt mondhatjuk, hogy az élelmiszeripari vállalatok mindegyike bevezette a 

minőségbiztosítási rendszerét. Ezek általában az ISO 9000 szabványon alapulnak. Az ISO 

9000 nemzetközi szabványsorozat szerinti minőségbiztosítási rendszer bevezetését a cégeknél 

több dolog is indokolja. Az egyik az a tapasztalat, ami szerint a rendszer bevezetésével jobb 

minőségű árut lehet előállítani, ezen kívül az élelmiszeripari vállalatok felől is erős a nyomás 

 3 



a beszállítókkal kapcsolatban, és nem mellékes követelmény az Uniós elvárásoknak, 

szabályozásoknak való megfelelés. A sorozatból az ISO 9001 a mezőgazdaság számára a 

legmegfelelőbb, mivel a fejlesztés, termelés, és a vevőszolgálat minőségbiztosítási modelljét 

is magában foglalja. (DR. SEMBERY, 2000.) 

A HACCP rendszer az agrártermeléstől az élelmiszer-feldolgozáson keresztül a 

fogyasztókig a terméklánc minden szereplőjénél alkalmazható, és a legtöbb helyen 

alkalmazzák is. A HACCP (Hazard Anakizis and Critical Control Points) rendszer működése 

a veszélyelemzésen és a kritikus szabályozási pontok kialakításán alapul. (MAGYAR 

ÉLELMISZERKÖNYV, 2005.) (Codex Alimentarius Hungaricus) Az ellenőrzési pontok 

kialakítását az alkalmazó vállalat végzi. Ezeken az ellenőrzési pontokon végzik az élelmiszer 

biztonsággal kapcsolatos paraméterek vizsgálatát és bizonyos kritikus határértékeken belül 

meghatározzák az élelmiszer biztonságot érintő paraméterek elfogadható értékeit. Az integrált 

vállalat irányítási rendszerek azzal segíthetik elő a rendszer alkalmazását, hogy ezeken a 

kritikus pontokon manuálisan, vagy automatikusan végezhetik a méréseket és az adatokat 

online felrögzíthetik, kiértékelhetik és kielemezhetik. Így az a adatok ott lesznek felvezetve, 

ahova azok tartoznak. Az összes funkcióterület a beszerzéstől az értékesítésig ellátható az 

információs és ellenőrzési pontok hálójával. Ezzel elősegíthető a papír nélküli HACCP 

koncepció megvalósítása. 

 

1.2. Termékkövetés 
 

A termék nyomon követhetőség az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/ek rendelete 

szerint a következő: „nyomon követhetőség: 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 amelynél ez 

várható, a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában;”. 

A termékek nyomon követése a gyakorlatban úgy valósítható meg, hogy a termékekkel 

kapcsolatos releváns információkat rögzítjük és ezeket az adatokat végigvisszük a 

termékláncon. A nyomon követést két fő részre kell osztanunk. Az egyik a „házon belüli” 

nyomon követés, ahol az élelmiszert, alapanyagot előállító cégek a vállalat határain belül 

követik a felhasznált anyagok útját és rögzítik a szükséges adatokat. A másik a láncon 

keresztül szereplőről szereplőre való lekövetése az adott terméknek. 
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1.2.1. Termékkövetés „házon belül” 
 

A vállalatokkal kapcsolatban az Uniós rendelet elvárja, hogy azonosítani tudják legalább 

azt a vállalkozást, ahonnan az adott élelmiszert, takarmányt, élőállatot vagy az élelmiszerbe 

vagy takarmányba bekerülő anyagot kapták, annak érdekében, hogy egy esetleges vizsgálat 

során minden szakaszban biztosítani lehessen a nyomon követhetőséget 

A követés megvalósításához fontos az ún. Taceable Resource Unit-ot, vagy TRU-t 

meghatározni A. TRU az a szemléltetési egység, melyet nyomon követünk. A TRU fajtái: 

 

•  (Nyers-) anyagot feltételező TRU: 

o Állatcsordák. 

o Vágóállat. 

o Adott üzem termelése. 

o Szállítási egység (cikk, karton, raklap, egyéb).  

• Folyamatot feltételező TRU: 

o Idő szerinti gyártási egység: 

 Óránkénti gyártás. 

 Napi gyártás. 

 Gyártási mennyiség egy műszakon belül. 

 Gyártási mennyiség egy definiált intervallumon belül 

o Mennyiség szerinti gyártási egység: 

 Tétel. 

 Keverés. 

 

Egyrészről a nyomon követésnél meghatározásra kerülő TRU-nak jól kell 

alkalmazkodnia ahhoz a kritériumhoz, hogy az esetleges visszahívással fenyegetett 

termékmennyiségeket, a gazdasági károkat és az image rombolást a lehető legalacsonyabb 

szinten tarthassuk. Ebből a megközelítésből a TRU olyan kicsi legyen, amilyen kicsi csak 

lehet! 

Másrészről viszont minél kisebb a nyomon követni kívánt egység, a TRU, annál 

szigorúbb szervezési intézkedések szükségesek, annál költségesebb a megoldás. Így a TRU-

nak olyan nagynak kell lennie, amilyen nagy csak lehet. Ahhoz, hogy meghatározhassuk a 
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nyomon követés szintjét meg kell vizsgálnunk a lehetséges kockázatokat és azok 

előfordulásának lehetőségét. 

Egy ilyen elemzési példa látható az alábbiakban, ami a Food Standards Association 

jelentéséből származik (I1) 

 

 A B C D E 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

A lehetséges veszély: 

 

Lehetséges következmények Az előfordulásuk valószínűsége 

1 Fogyasztó elhalálozása. 

 Fő felvásárló elvesztése. 

 Termék visszahívás újságon keresztül. 

 Szándékos szennyezés, mérgezés. 

2 Kisebb felvásárló elvesztése. 

 Nem kielégítő minőségi vizsgálati eredmény 

 Vásárló megbetegedése. 

 A termék fertőződése 

3 Ismétlődő kiskereskedői panaszok. 

 Helyi hatósági vizsgálatok. 

 Rossz higiéniai vizsgálati eredmény. 

4 Egyedi kiskereskedői panasz. 

 Az előírásoktól eltérő termék. 

 Mérsékelt higiéniai hiányosságok. 

 

A Megismétlődő esetek. 

 

 

 

B Elszigetelt esetek. 

 

 

 

 

C Ritkán előforduló esetek. 

 

 

D Kis valószínűséggel előforduló esetek. 

 

E Gyakorlatilag lehetetlen.

     

     

     

     

Magas Közepes Alacsony
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Olyan optimum pontot kell tehát találni, amely: 

 

• megfelel a piaci igényeknek 

• esetleges termékvisszahívásnál a lehető legkisebb kárt okozza 

• megfelel a vállalat adottságainak, illeszkedik a technológiához 

• szervezésileg és technikailag kivitelezhető 

• a lehető leggazdaságosabb megoldás 

 

Ha a nyomkövetés szintjét meghatároztuk, ki kell alakítani a vállalaton belül azokat az 

ellenőrzési pontokat, ahol a valós anyagmozgást rögzítjük egybe kapcsolva ezzel az anyag és 

információáramlást (1. sz. ábra). Célszerű ezeket a pontokat a minőségbiztosítási rendszerrel 

összhangban kialakítani. Fontos az ellenőrzési pontok körültekintő megválasztása, minden 

olyan pontot, ahol anyagmozgás van, illetve a feldolgozás során különböző alapanyagok 

felhasználása történik, rögzítenünk kell a nyomon követés megvalósíthatósága érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. ábra: Azonosítási pontok kialakítása a vállalaton belül. 

 

 7 



1.2.2. Terméklánc szemlélet 
 

A termékláncon keresztül anyag- és információáramlás történik, ennek az irányát a 2. 

számú ábra szemlélteti. Az élelmiszer mozgását a termékláncon keresztül is nyomon kell 

követni ez alapvetően két irányba történhet. 

A termékláncon előre, annak érdekében, hogy az áru vagy termék aktuális státuszának a 

lekérdezhetőségét biztosítsuk. A gyakorlatban ez annak a lehetőségét jelenti, hogy egy adott 

termék vagy termékcsoport útját nyomon követhessük a termékláncon keresztül, ahogyan az a 

kereskedelmi partnerek között mozog a termék előállítójától a vevők felé. A termékek 

követését rendszerint raktárnyilvántartás részére és logisztikai okokból végzik. 

A másik irány a termékláncon visszafelé, ami az árunak vagy terméknek az eredetére 

vonatkozó adatok lekérdezhetőségét biztosítja. Ez a terméklánc valamely pontján lévő termék 

vagy termék csoport eredetének a meghatározását jelenti azon adatok alapján, amit a 

kereskedelmi partnerek tárolnak a termékláncban visszamenőleg. A termékek eredet 

meghatározását termékvisszahívásoknál és panaszok kivizsgálásánál alkalmazzák. (I6) 

 

Szállító

Termékáramlás Információáramlás

Termelő
Disztribútor

Nagykereskedő
Kiskereskedő Fogyasztó

 
2. sz. ábra: Az információ- és anyagáramlás a termékláncban 

 

Ennek megvalósíthatósága érdekében az egyes kereskedelmi partnereknek át kell adniuk 

egymásnak a termék azonosításához szükséges információkat. Az információk átadására 

számos eszköz áll a rendelkezésükre. Az adatcsere történhet különböző címkék 

alkalmazásával, elektronikus adatcsere útján. Az adatcsere hatékonysága érdekében a 

partnereknek meg kell egyezniük abban, milyen megoldásokat választanak a megvalósításhoz. 

Léteznek kidolgozott szabványok, amelyek ezt a választást megkönnyítik, ezekről a 

későbbiekben esik szó. 
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1.3. A termékbiztonság és nyomon követhetőség kapcsolata 
 

Az élelmiszerbiztonság a terméklánc minden szereplője szempontjából eltérő 

jelentősséggel bír. A fogyasztó számára a nyomon követési rendszerek az alábbi előnyöket 

kínálják: 

 

• Az élelmiszerbiztonság megóvását, hatékony termék visszahívási akciókkal 

válsághelyzetekben. 

• A rendszer lehetővé teszi allergia, élelmiszer intolerancia, vagy életmódból eredő 

választás miatt bizonyos élelmiszer alapanyagok elkerülését. 

• Tényleges választási lehetőséget a különböző módon előállított élelmiszerek 

között.(I1) 

 

A termék nyomon követési rendszerek többnyire másodlagos előnyöket nyújtanak a 

fogyasztóknak. Napjainkban egyre növekszik azonban azon fogyasztók száma, akik 

érdeklődnek az élelmiszerek eredete iránt. Az érdeklődés oka lehet a fent említett allergia, 

vagy élelmiszer intolerancia, de egyre több fogyasztó keresi a genetikai módosítástól mentes 

termékeket is. (I2) Mégis a legnagyobb érdeklődés a húsok, és a húsból készült termékek 

eredete iránt mutatkozik. Önmagában az eredet igazolása még nem növeli a 

termékbiztonságot, de egy jól működő, megfelelően alkalmazott nyomon követési rendszer 

válsághelyzetben igen gyors és pontos reagálást tesz lehetővé, ezzel hozzájárulva a 

fogyasztók biztonságához. 

Kormányzati szempontból az alábbi kérdések lehetnek érdekesek: 

 

• A közegészség megóvása a termék visszahívásával. 

• A visszaélések megelőzése abban az esetben, ahol vizsgálatokkal nem állapítható 

meg az eredet. 

• Állati eredetű betegségek ellenőrzés alatt tartása. (pl. tuberculosis, salmonellosis, 

BSE, madárinfluenza) 

• Emberi vagy állati egészséget fenyegető válsághelyzetek kezelésének könnyebbé 

tétele. (pl. termőföld szennyeződése)(I1) 
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Habár a nyomon követés legfontosabb szerepe itt a közegészség megóvása a termékek 

gyors visszahívása által, a fejlett nyomon követési rendszereket arra tervezték, hogy a 

kötelezően előírt információkat végigvigyék a termékláncon, elősegítve így például az eredet 

címkén való feltüntetését. 

A cégek számára a nyomon követési rendszerek az alábbiakat teszik lehetővé: 

 

• A törvényi előírásoknak való megfelelés. 

• Haladéktalan termék visszahívás, ezzel a márka jó hírnevének megőrzése. 

• A visszahívandó termék mennyiségének, és ezáltal az ebből adódó veszteségek 

minimalizálása. 

• A termék előállítási folyamatban meglévő problémák elemzése, és a felelősség 

áthárítása, amennyiben az indokolt. 

• Az állatállományban fellépő fertőző betegségek terjedésének minimalizálása. 

• Az élelmiszerlánc megóvása az állati betegségek hatásaitól. 

• A hús és húsból készült termékek eredetének biztosítása, ezáltal a piac és a 

fogyasztók bizalmának megtartása.(I1) 

 

 

2. VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK AZ ÉLELMISZERIPARBAN 
 

Vállalatirányítási információs rendszereknek azokat a komplex megoldásokat kínáló 

szoftvereket nevezzük, amelyek leképezik a vállalat fizikai anyag és információáramlását, és 

az adatokat szűrve, megfelelően rendszerezve a vezetők rendelkezésére bocsátják, elősegítve 

az erőforrások ésszerűbb felhasználását és a hatékonyabb termelést. Ezeket a szoftvereket 

szokás még vállalati erőforrás tervező (Enterprise Resource Planning-ERP) rendszereknek is 

nevezni. 

A vállalatirányítási rendszerek között leginkább elterjedt szoftverek, úgynevezett 

standard szoftverek, amely azt jelenti, hogy a bevezető cég egy kész szoftvert kap. Ennek 

előnye, hogy nem kell szoftver-fejlesztéssel foglalkozni. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy 

egy kész szoftver soha nem illeszkedhet tökéletesen az adott vállalat elvárásaihoz, ezért ezek 

a szoftverek számos paraméterezési lehetősséggel bírnak, hogy minden vállalat a saját 

igényeinek megfelelően alakíthassa ki a rendszerét. 
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A paraméterezhetőségen kívül a másik jellemzőjük ezeknek a szoftvereknek a 

modulokból való építkezés. Ez a megoldás igen jónak bizonyult abból a szempontból, hogy 

könnyebb az egyes vállalatok igényeinek megfelelően testre szabni az alkalmazásokat. 

Ugyanakkor a nagyobb standard szoftverek, hogy minél több irányú igényt kielégítsenek, 

olyan nagyszámú modulból épülnek fel, ami mára az egyik legbonyolultabb, és 

legösszetettebb szoftverekké teszik őket. Ez sok nehézséget okozhat a bevezetés során, 

amikor el kell dönteni, mely modulokat fogja alkalmazni, megvásárolni egy adott vállalat, és 

később az oktatás, bevezetés során is sok probléma vetődhet fel. 

 

2.1. Fontos elvárás: a platform függetlenség 
 

Mivel a standard szoftverek általában úgy kerülnek bevezetésre, hogy a cégnél már 

futnak különböző szoftverek az egyes részterületeken fontos, hogy az ERP rendszer számos 

operációs rendszert és egyéb, például adatbázis-kezelő alkalmazásokat támogasson. 

Összességében azt lehet mondani, hogy a függetlenségnek három szinten kell teljesülnie: 

 

• Operációs rendszertől való függetlenség 

• Adatbázis függetlenség 

• Hardver semlegesség (SCHIMITZEK, 2004.) 

 

Az operációs rendszertől való függetlenségre egy példa, ha az operációs rendszer függő 

programokat gondosan elkülönítjük a saját speciális moduljaikban, amelyek így külön 

fejleszthetők az esetleges változások gyorsabb és költséghatékonyabb követése érdekében. 

Ennek a megoldásnak a további előnye az is, hogy a hálózatra csatlakozó kliensek is 

különböző operációs rendszerekkel üzemelhetnek.  

Az adatbázis függetlenség megkívánja, hogy az adatokat az alkalmazási rétegtől 

elkülönítve kezeljük. Ez az elkülönítés lehetővé teszi, hogy egy platformok közötti forráskód 

alkalmazásával különböző operációs rendszereken futhassanak, és különböző adatbázisokat 

kezelhessenek az egyes alkalmazások. Egy ilyen megoldást mutat a 3. számú ábra, amely a 

CSB-System felület, más néven réteg modelljét vázolja fel. 
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3. sz. ábra: A CSB-System felület modellje 

 

Ebben a modellben a prezentációs, vagy megjelenítési felület felelős a felhasználó és az 

alkalmazások közti kapcsolattartásért és a vállalat specifikus lekérdezések feldolgozásáért. A 

felhasználói programok nem önállóan hajtják végre ezeket a lekérdezéseket, hanem átadják a 

prezentációs rétegben elhelyezkedő modulnak. 

Az adatbázis réteg hajtja végre az adatokkal kapcsolatos összes teendőt, beleértve az 

adatok olvasását, írását, törlését. Hasonlóan az előzőekhez az alkalmazások megkérik a 

számukra szükséges adatokat, és az adatbázis rétegben lévő modul megküldi azokat az 

alkalmazási rétegnek. 

Az applikációs, vagy alkalmazási réteg tartalmazza mindazokat a felhasználói 

programokat, amelyek a szervezeti funkciókat és folyamatokat irányítják. A programozási 

költségek 99%-át az ebben a rétegben elhelyezett modulok adják. Ezért amikor le akarjuk 

cserélni az operációs rendszerünket, vagy az adatbázisainkat, elegendő a maradék 1%-ot 

kitevő prezentációs, vagy adatbázis felület leváltása. Ez nagyban növeli az átállás sebességét 

és csökkenti annak költségeit. 

 

2.2. Adattárház (Data Warehousing) 
 

Az ERP rendszerek nagy előnye, hogy a gyártás, feldolgozás közben keletkezett adatok a 

keletkezés helyén kerülnek rögzítésre és azok online összeköttetéssel azonnal 

feldolgozhatóak. Ahhoz, hogy ezek az adatok felhasználhatóak és kiértékelhetőek legyenek és 

segíthessék, ne hátráltassák a döntéshozatali folyamatokat egy olyan technológiára van 

szükség, amely segíti e nagy tömegű adatmennyiség komplex feldolgozását. Erre a feladatra 
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hozták létre az adatraktározási technológiát (Data Warehousing Technology). (HETYEI, 

1999.) 

Az adattárházak a különböző területekről érkező információkat összegyűjtik, integrálják 

és speciális formában tárolják a maximális részletezettségig visszakereshető adatokat. A valós 

idejű analitikai folyamatok (OnLine Analitical Processing-OLAP) támogatásával, a vállalat, 

adott esetben számítástechnikailag igen heterogén területeiről származó adatok feldolgozását 

teszi lehetővé. 

Az adatraktár előnyei: 

 

• Átfogó elemző funkciók. 

• Rövid megjósolható válaszidők. 

• Egyszerű kezelési lehetőségek. 

• Vállalatok közötti, hozzáférhető adatok. (SENDULA, 2000.) 

 

2.3. Terminálszerver alkalmazása 
 

A költségek csökkentésére és a hatékony adatkezelésre jól alkalmazható a „vékony kliens 

– erős szerver” konstrukció. A feladat a következőképpen fogalmazható meg: földrajzilag 

elkülönülő munkaállomások ugyanazon a központi adatbázison és programcsomaggal 

dolgozzanak. A kulcsszó: táv-adatkapcsolat. 

A távoli munkahelyek közötti összeköttetést és munkamegosztást a program szükség 

esetén kellőképpen támogatja, ami az alábbiak szerint néz ki: 

A kliensek a terminálszerveren keresztül bonyolítják le az adatforgalmat a központi 

szerverrel, ahol az adatbázis található. Ily módon folytonos online kommunikáció valósul 

meg, ami jelentősen meggyorsítja az adatfeldolgozást, mivel a távoli munkahelyek is 

ugyanazt az adatbázist használják és ezáltal nem szükséges a napi adatcsere. A 

munkaállomásokon csak a képernyő- és billentyűzet adatok bevitele történik, ezáltal kisebb 

teljesítményű számítógépek alkalmazására nyílik lehetőség. 

A szerverek alkalmazásának másik előnye, hogy különböző operációs rendszereket 

használó számítógépek összeköttetésére is lehetőség nyílik, így megvalósítható a 

platformfüggetlenség. 

Egy ilyen szerver-kliens kialakítást mutat be a 4. számú ábra. 
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4. sz. ábra:Terminálszerver alkalmazása 

 

 

2.4. Ágazatra szabott szoftver 
 

Ma a standard vállalatirányítási szoftverek, jelentős részét Magyarországon egy szoftver 

adja. Ez a rendszer a nagy vállalatok igényeinek megfelelően lett kifejlesztve, számtalan 

modult tartalmaz, ami a bevezetési időt elnyújthatja, és jelentős költségeket róhat a bevezető 

vállalatokra. 

A piacon igény mutatkozik az ágazatra szabott szoftverek iránt. Az elsődleges 

célcsoportnak a középvállalatokat tekinthetjük – a standard szoftverek már szinte minden 

nagyvállalatnál bevezetésre kerültek, ezért ennek a szegmensnek a kereslete erősen hanyatlik. 

A középvállalatok a gyakorlathoz közel álló, felesleges funkcióktól mentes rendszereket 

várnak el, ugyanakkor a standard szoftverek rendszerint nem ilyen vállalatméretre lettek 

kialakítva, ezért elvárásaiknak számos megoldás nem felel meg. Ez pedig az ágazatra szabott 

szoftverek forgalmazóit közvetlen versenyelőnyhöz juttathatja, mert a speciális folyamatokat 

képes tükörképszerűen leképezni felesleges funkciók beépítése nélkül. Egyre szembetűnőbb, 

hogy a különböző gazdasági ágazatokban az egyes vállalatoknak más-más fajta 

követelményei vannak a rendszerekkel szemben. A standard szoftverek azonban nem, vagy 

csak jelentős ráfordítás mellett képesek maradéktalanul eleget tenni azoknak. 
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2.5. A vállalatok közötti határvonal átlépése 
 

A vállalati rendszerek egyik lehetséges fejlődési iránya a többszereplős iparági láncokban 

a befelé forduló rendszerek megnyitása a külvilág felé. Az úgynevezett ERP II technológia 

lehetővé teszi, hogy egymás adatbázisaiba betekinthessenek a különböző cégek ügyintézői. 

Az ilyen rendszereknél igen fontos a partnerek közötti bizalom megléte. Az ERP II 

technológia nem egy egységes szoftverterméket takar, hanem egymásra épülő technológiák 

összességét jelenti.(BŐGEL-FORGÁCS, 2003.) Ez a hagyományos ERP rendszeren alapuló 

megoldás lehetővé teszi a külvilággal való szabványos elektronikus kapcsolattartást. A 

technológia alkalmazásával lehetővé teszi a vállalat határain túlívelő logisztikai elszámolási 

rendszer létrehozását a disztribútortól a beszállítókig. Ennek a lehetőségnek a kiaknázására 

nyújt megoldást a későbbiekben ismertetett elektronikus adatcsere (EDI) alkalmazása is. 

 

 

3. A TERMÉK KÖVETHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ RENDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK 
 

A következő fejezetben, az előzőekben felvázolt, termékpályán átívelő és vállalaton 

belüli nyomon követés megvalósítását elősegítő informatikai megoldásokat fogom bemutatni. 

Ezen kívül megvizsgálom, milyen tényezők indokolják azok bevezetését. 

 

3.1. A rendszer bevezetését indokoló külső és belső tényezők 
 

A bevezetést indokoló külső okok között kell megemlíteni a kereskedelmi partnerek 

növekvő elvárásait az élelmiszeripari vállalatokkal szemben. A nagyobb áruházláncok ma már 

megkövetelik az UCC/EAN vonalkódok használatát a nekik beszállító cégektől, ráadásul 

egyre több esetben igénylik az elektronikus adatcsere (EDI) lebonyolítást is, amihez 

elengedhetetlen egy vállalati ERP szoftver használata. A kereskedelmi partnereken kívül ma 

már a fogyasztók elvárásai is indokolják egy fejlett nyomon követési rendszer kiépítését. 

Külföldön már régóta, de egyre inkább Magyarországon is az elmúlt időszak élelmezés 

egészségügyi problémái miatt, a fogyasztók elvárják a terméken a származás feltüntetését a 

különféle húsárukon. És nem utolsósorban fontos követelmény a törvényi előírásoknak való 

megfelelés is, ami integrált vállalatirányítási szoftver használatával elősegíthető. 
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A belső okok vizsgálatánál meg kell említenünk azt, hogy amennyiben a vállalat az egyes 

részterületeken külön szoftvereket alkalmaz, az adatáramlás és kiértékelés igen nehézkessé 

válik. A gyártás, raktárkezelés hatékonyságának növelése érdekében érdemes megfontolni az 

ERP rendszerre való átállást. Egy ilyen rendszer használatával nem csak az előbbi problémák 

orvosolhatóak, hanem a vezetői döntések meghozatalához, a minőségbiztosításhoz is komoly 

támogatást adnak a szoftverek. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a folyamatorientált ipar vállalatainak IT 

infrastruktúráját legtöbbször a heterogén rendszerek jellemzik. A szigetmegoldásokkal 

működő különböző vállalati területekről származó adatokat költséges interface-ek 

segítségével kell összerendezni és nehézségekkel jár az is, ha a vállalatvezetés számára 

kívánjuk összeállítani az adatokat a döntéshozatalhoz. A piac gyorsasággal, rugalmassággal, 

minőséggel és megbízhatósággal szembeni növekvő igényei arra kényszerítik a 

vállalatvezetést, hogy a vállalati folyamatokat optimalizálják, a költségeket csökkentsék és a 

vállalat piaci pozícióját folyamatosan javítsák. Ennek érdekében az alábbi hibákat kell 

elkerülni: 

− redundáns adatfrissítés 

− dupla adatrögzítés 

− hibás rögzítések 

− kézi utófeldolgozás 

− időveszteség 

Az információtechnológia csak akkor eredményez racionalizációt és költségcsökkenést a 

vállalatnál, ha egységes és minden operatív stratégiai területet integráló ERP rendszert 

alkalmazunk. 

 

3.2. Termékazonosítás és termékkövetés informatikai eszközei 
 

A terméket ahhoz, hogy nyomon követhessük, valamilyen módon azonosítanunk kell. A 

rendszer számára fontos és releváns adatokat nem csak tárolnunk kell, hanem azt a termékkel 

együtt fizikailag is végig kell, hogy vigyük a termékpályán. Mivel a termékek nyomon 

követése az elmúlt időszakban kiemelt jelentőséget nyert, mind a kormányzati szabályozások, 

mind a cégek termékpolitikája szempontjából, a piacon egyre több céggel találkozhatunk, 
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amelyek különféle megoldásokat kínálnak a termék azonosítás és termékkövetés 

problémájára. 

Ahhoz, hogy a különböző megoldások között is hatékony legyen az információ átvitel, 

célszerű szabványokat alkalmazni. Ennek a standardizálási törekvésnek az eredménye az 

UCC/EAN szabvány, amely az EAN International (European Article Number) és az UCC 

(Uniform Council Code) által kidolgozott két legszélesebb körben használatos szabvány 

alkalmazását jelenti. A két szervezet egyesülésével létrejött GS1 megalakulásával immár több 

mint 130 országban, több mint egymillió vállalat használja ezt a kódolási formát. A leginkább 

elterjedt megoldás a vonalkódok használata, ezt a relatíve alacsony költségű technológia teszi 

lehetővé. A vonalkódok használata lehetővé teszi a terméklánc bármely pontján az adatok 

gyors és pontos elektronikus feldolgozását. Az élelmiszeriparban leggyakrabban az 

egydimenziós vonalkódolást alkalmazzák. 

 

3.2.1. A vonalkódolás használata (UCC/EAN 13, UCC/EAN 128) 
 

A vonalkódok adatokat hordoznak. Az UCC/EAN rendszerben a vonalkódba bele 

ágyazhatók a termékkel kapcsolatos releváns információk az élelmiszerlánc bármely pontján. 

A vonalkód leolvasó a tárolt információt visszakódolja, ezáltal lehetővé teszi a valós idejű 

adatelérést. A vonalkódban tárolt adatok többfélék lehetnek, rendelkezhetnek azonosító 

funkcióval, de esetlegesen tárolhatnak többlet információkat is. (I9) 

Az UCC/EAN 13 rendszerrel gyakran találkozhatunk a kiskereskedelemben. Itt az eladási 

pontokon használják azonosításra. Az EAN rendszerben kereskedelmi egységeket definiálnak, 

amelyeket az úgynevezett GTIN (Global Trade Identification Number) számmal jelölnek. Ez 

a GTIN semmilyen információval nem szolgál a termékről csupán egy egyedi azonosító 

jelzés. (I10) 

 Az UCC/EAN-13 vonalkód négy részből tevődik össze: 

 

1. a számrendszer 

2. a gyártó kódja 

3. a termékkód 

4. az ellenőrző számjegy. 
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Alap esetben a számrendszer első számjegye a vonalkódtól balra található, a második 

számjegye a következő hat számjegyű csoport első számjegye, az ezt követő öt számjegy a 

gyártó kódja, majd ezt követi a termékkód öt számjegye, végül az ellenőrző számjegy zárja a 

sort. Az UCC/EAN 13 vonalkód felépítését mutatja be az 5. számú ábra. 

 

 
5. sz. ábra: Az UCC/EAN 13 vonalkód felépítése 

 

Számrendszer: (Az ábrán: 87) Ez általában két számjegyből áll (néha három számjegy), 

ez a kód azonosítja az országot, vagy a gazdasági régiót, amely jogosult a gyártó kódjának 

kiadására.  

A gyártó kódja: (Az ábrán: 12345) A gyártó kódja egy egyedi azonosító jel, amelyet a 

számrendszerben meghatározott ország vagy régió bocsát a gyártó rendelkezésére. Egy adott 

cég által termelt valamennyi termék gyártó kódja ugyanaz lesz. 

Az EAN úgynevezett változtatható hosszúságú gyártó kódokat használ. Rögzített, öt 

számjegyű kódok használatakor, ahogyan azt az UCC kódolásban használták korábban, 

minden gyártó 99 999 termékkódot használhat. Sok gyártó nem rendelkezik ennyi termékkel, 

ez azt jelenti, hogy több ezer termékkód nem kerül felhasználásra a kevés terméket előállító 

cégeknél. Ezért, ha egy termelő tudja, hogy viszonylag kevés számú terméket fog előállítani, 

akkor az EAN egy hosszabb gyártókódot rendel hozzá, ezáltal hatékonyabban használhatók 

fel a termékkódok. 

Termékkód: (Az ábrán: 67001) A termékkód a gyártó által kibocsátott egyedi jelölés. 

Ezt a kódot az előállító szabadon rendelheti a termékeihez, anélkül, hogy bármilyen 

szervezettel egyeztetnie kellene. Mivel a gyártó kódja egyértelműen azonosítja a gyártót, csak 

azt kell biztosítania, hogy a termékkódot nem használja fel többszörözve. 

Ellenőrző számjegy: (Az ábrán: 6) Ez a számjegy arra hivatott, hogy megerősítse azt, 

hogy a vonalkód helyesen lett leolvasva. Mivel a leolvasás helytelen adatokat eredményezhet 

a nem egyenletes olvasási sebesség miatt, nyomtatási hibákból kifolyólag, vagy jó néhány 
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egyéb okból, hasznos lehet ellenőrizni, hogy a vonalkód adatai helyesen lettek-e értelmezve. 

Az ellenőrző számjegyet a vonalkód többi számjegyéből képezik egy egyszerű eljárással. 

Általában, ha az ellenőrző számjegy megegyezik azzal, amit a többi beolvasott számjegyből 

kapunk, nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy az adatok helyesen lettek beolvasva. 

Ha többlet információkat is szeretnénk a vonalkódon elhelyezni, akkor célszerű az 

UCC/EAN-128 vonalkódolást alkalmazni. Ilyen többlet információk lehetnek például a 

húsfeldolgozás során szarvasmarhánál a vágás dátuma, a krotália száma, a vágóhíd engedély 

száma. Az UCC/EAN-128 használatakor az egyedi információk kódolásánál előre definiált, 

úgynevezett alkalmazást azonosító kódokat (Application Identifier, AI) használnak, amelyek 

meghatározzák a következő adat elem struktúráját. Az EAN International a szarvasmarha 

nyomon követhetőségének biztosítására több új AI -t vezetett be, melyeket egyéb állatfajokra 

is alkalmazhatunk. A bevezetett azonosítók szoros összhangban vannak az EU 1760/2000-es 

szabályozásával, így ezeket alkalmazva eleget tehetünk a nemzetközi előírásoknak. A 6. 

számú ábrán jól látható néhány azonosító alkalmazása. 

 

 
6. sz. ábra: Az UCC/EAN-128 vonalkód felépítése 

 

A felhasznált azonosítók az alábbiak lehetnek: 

Adat UCC/EAN-128 

− Az ország ahol az állat megszületett; AI 422  
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− A hízlalás országa/országai (maximum 5); AI 423 

− A vágás országa és a vágóhíd engedélyszáma; AI 7030 

− A darabolás országa és a daraboló üzem engedélyszáma (maximum 9); AI 7031-39 

− A krotália száma egyedi vágásnál; AI 251 

− Csoportos vágásnál a csoport száma; AI 10 

− EAN•UCC Global Trade Item Number; AI 01 

 

A legtöbb integrált vállalatirányítási információs rendszer képes a vonalkódokon tárolt 

információk feldolgozására, és az üzemen belül képesek az egyes tételek nyomon követésére, 

ha megfelelően alakítják ki az ellenőrző pontokat. Ahhoz, hogy a nyomon követés a vállalatok 

határain túl is működhessen, a szervezeteknek az egymás által szolgáltatott adatokra kell 

hagyatkozniuk, ilyenkor nagyon fontos követelmény, hogy a külön tárolt adatokat egymáshoz 

tudják rendelni (például a megrendeléseket és a beérkezett árú szállító levelét). Ennek 

biztosítására is kínál megoldásokat a vonalkód rendszer. (I8) 

Amint azt már korábban említettem az EAN.UCC rendszer kereskedelmi egységeket 

definiál, ezeket az egységeket úgynevezett GTIN számmal jelöli, amelyek az egyes termékek 

azonosítását teszik lehetővé. Az AI kódok többletinformációi alapján minden egyes termék 

egyedileg azonosíthatóvá válik, sorozatszám, vagy a gyártásidő hozzáadásával. Ezen 

túlmenően létezik egy EAN kód amellyel az egyes termelő egységek földrajzi helyét lehet 

megadni, ez a kód a Global Location Number (GLN). 

A termékek szállítása különféle logisztikai egységekben történik, például raklapokon, 

amelyeken számos egyedileg azonosított terméket szállítanak. Ezek a termékek lehetnek 

azonos típusúak, vagy teljesen eltérőek. Ezeket a logisztikai egységeket vonalkód jelöléssel 

láthatják el, amit Serial Shipping Container Code nak (SSCC) hívnak. Ez a kód egyértelműen 

azonosítja küldő céget és az adott logisztikai egységet. 

Annak érdekében, hogy a nyomon követhetőséget biztosítani tudjuk, minden terméknek 

egyedileg azonosíthatónak kell lennie, adott esetben a GTIN és egy egyedi azonosító által. A 

nyersanyagok feldolgozását végző cégek újabb egységeket állítanak elő, amelyekhez újabb 

azonosítókat kell rendelniük. A nyomon követhetőség szempontjából fontos információkat 

rögzíteniük kell a terméket előállító és a terméket az élelmiszerláncban tovább értékesítő 

vállalatoknak is. Hasonlóan kell eljárni a logisztikai egységek összeállításánál is. Az 

egységeket azonosíthatják az SSCC használatával, de ezen túlmenően rögzíteniük kell minden 
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egyes termék egyedi azonosítóját, ami az egységben szállításra kerül. A szállítmányozást 

végző vállalatoknak így elegendő az SSCC kódok rögzítése, nincsen szükség minden egyes 

termék azonosítójának a tárolására. Amennyiben azonban a szállítmány megbontásra kerül, 

ahogyan az gyakran előfordul a gyakorlatban, akkor az egyedi termékek lekövethetőségét 

biztosítani kell. 

 

3.2.2. A rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) 
 

A termékek azonosításának egy másik módszere a rádió frekvenciás azonosítás (Radio 

Frequency Identification RFID). Ez a technológia egy mikrochipet tartalmazó címkén alapul. 

A címke tartalmaz ezen kívül még egy antennát is, amely az információ továbbítását teszi 

lehetővé. Az RFID címke nagy előnye a vonalkóddal szemben, hogy tartósabb annál, így a 

sérülések veszélye, az abból adódó pontatlanságok, esetleg a teljes olvashatatlanná válás 

esélye kisebb. Ezen kívül, mivel az adatok rádióhullámok útján továbbítódnak nem kell az 

olvasó eszköznek közvetlen rálátással rendelkeznie a címkére. A távolság, amelyről a címke 

leolvasható a felhasznált frekvenciától függ.(I5) 

Az RFID címke lehet aktív, vagy passzív. A passzív címke nem rendelkezik saját 

áramforrással, a működéshez szükséges áramot a leolvasóból kibocsátott rádióhullámok által 

gerjesztett elektromágneses mező indukálja az antennában. Ezek a címkék maximum néhány 

méter távolságból olvashatók le, a frekvenciától függően, és a tárolt adatok mennyisége is 

csekély, így többnyire csak egy azonosítót tartalmaznak. Előnyeik közé tartozik ellenben, 

hogy egy energiaforrással akár 1000 különböző címke is aktiválható és olvasható egyszerre, 

amennyiben magas frekvenciatartományban működnek.(I1) Az ilyen címkék élettartama igen 

hosszú, és mivel nem tartalmaznak saját áramforrást az áruk is viszonylag alacsony. 

Az aktív címkék ezzel ellentétben saját áramforrással, elemmel rendelkeznek. Ennek 

köszönhetően több adatot tudnak tárolni és a leolvasási távolság is megnő, viszont ezzel 

együtt az áruk is jelentősen növekszik. Az RFID címkék négy frekvencia tartományban 

használatosak: 

− Alacsony frekvenciás (125 kHz – 134,2 kHz) címkék. A nagy előnyük ezeknek a 

címkéknek, hogy az alacsony frekvenciájú rádióhullámok könnyedén áthatolnak a vízen 

és testszöveteken, ezáltal jól felhasználhatóak az élelmiszeriparban és általában a 

mezőgazdaságban, ezen kívül ezek a rádióhullámok viszonylag jól áthatolnak a fémes 
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felületeken is. Szintén a frekvenciából adódóan viszont a legtöbb leolvasó egyszerre csak 

egy címke olvasására képes. Az olvasási távolság általában néhány centiméter. 

− Magas frekvenciás (13,56 MHz) címkék. A magas frekvenciájú rádióhullámoknak szintén 

jó az áthatoló képességük a vízen és szöveten, így ezek is jól alkalmazhatóak az előbb 

említett területeken, bár a fém felületeken (konzervdoboz stb.) már könnyen elnyelődnek. 

A magasabb frekvenciának köszönhetően egy olvasó által egyszerre akár 50 címke is 

leolvasható. Előállítása olcsóbb, mint az alacsony frekvenciájú címkének, hatótávolsága 

általában kevesebb, mint egy méter. 

− Ultra magas frekvenciás (860 MHz – 956 MHz) címke. A címke ebben a 

frekvenciatartományban már nem használható jól vizes környezetben és fémekben a 

rádióhullámok elnyelődnek. Ezzel szemben egyszerre akár 200 címke is olvasható, és az 

előállítása is olcsóbb, mint az előző kettőnek. A leolvasási távolság általában 3-6 méter. 

− Mikrohullámú (2,45 GHz és 5,8 GHz) címke. A mikrohullámú címkék az UHF címkéknél 

kisebbek, és egyszerre akár 1000 címke is olvasható, mintegy 1 méteres távolságból. 

 

Az RFID technológiát széles körben alkalmazzák az élelmiszeripar különböző területein. 

Ezeknek az alkalmazásoknak a jelentős része a fejlesztés korai fázisában van, de várható, 

hogy egyre kiforrottabbak lesznek, ahogy az alkalmazási területek tovább bővülnek. A 

jelenlegi alkalmazási területek a következők: 

 

• Raklap nyomon követése a szállítmányozásban. 

• Friss élelmiszeres tálcák követése az előállítótól a kiskereskedőig. 

• Késztermék tételek konténereinek azonosításánál. 

 

A jelenlegi alkalmazási területek a vonalkód technológia egyszerű helyettesítésére jöttek 

létre, az RFID címkét elektronikus vonalkódként alkalmazva (7. sz. ábra). 

 

 
7. sz. ábra: A vonalkódot felváltani hivatott RFID címke 
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Talán az egyik legígéretesebb új alkalmazási terület az élőállat azonosítás, az RFID 

technológia beépítése a krotáliába, kapszulákba, vagy implantátumokba. A termék-előállítás 

területén a felhasználási területek várhatóan megmaradnak a különböző rakszerek, ládák 

raklapok azonosításánál. Itt nagy előnye a címkéknek a vonalkódokkal szemben, hogy egy 

nagy raktárkapacitású vállalatnál nem kell egyenként leolvasni a vonalkódokat, hanem 

egyszerre nagyobb mennyiség is kezelhető, ráadásul mozgás közben. 

A költségek nagyban változnak a felhasználási terület függvényében. A főbb 

költségtényezők az RFID technológiában, maga a transzponder, az elektronikus olvasó, a 

feldolgozást végző szoftver. 

Az általános tendencia azt mutatja, hogy a technológia költségei az idő múlásával egyre 

csökkennek, utat nyitva a mind újabb alkalmazási irányok felé. A fejlődés legfőbb gátja 

ugyanis ma az esetenként igen magas költség. 

 

3.2.3. Elektronikus adatcsere (EDI) 
 

A különböző üzleti vállalkozások kétféle módon kommunikálnak egymással, az egyik a 

strukturálatlan kommunikáció (üzenet, emlékeztető), a másik a strukturált kommunikáció 

(megrendelések, vételi megbízások). Az EDI (Electronic Data Interchange) ez utóbbi, 

strukturált kommunikáció lebonyolítására jelent hatékony megoldást. A rendszer előnyei 

akkor válnak szembetűnővé, ha nagy tömegű adatok cseréjét kell rendszeresen, azonos eljárás 

szerint, biztonságosan számos kereskedelmi partner között megoldani. Az EDI informatikai 

rendszerek közötti adatcserét végez. Az elektronikus adatcsere használatával megoldhatóvá 

válik az a probléma, amikor olyan partnerek között kell gyors és hatékony adatcserét 

lebonyolítani, akik eltérő informatikai rendszereket használnak. (I11) 

Az élelmiszeripar tipikusan olyan terület, ahol rendszerint igen nagyszámú beszállítóval 

kell számolnunk, és az értékesítés is sok kereskedelmi partneren keresztül történik. Ahhoz, 

hogy az adatokat az EDI használatával továbbíthassuk, egy előzetesen egyeztetett 

üzenettovábbító szabványt kell alkalmazni. Az alkalmazás-alkalmazás kommunikáció 

létrejöttének elengedhetetlen feltétele, hogy a két szervezet megállapodjon egymással arról, 

hogy milyen implementációkat és szabványokat használnak a folyamat egyes funkcionális 

rétegeiben. 

A két szervezetnek ügyviteli szinten meg kell állapodnia egymással az adatfeldolgozás 

opcióiról és az engedélyezett funkciókról. Az EDI kapcsolatokban, olyan megállapodásra is 
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szükség van, ami az adatcserébe bevont minden egyes adatmező felhasználói leírását adja. 

Ennek a megállapodásnak az adatszerkezet - a mező hossza és a tizedes helyek száma stb. - 

mellett ki kell terjednie az adatok értelmezésére. Az információ fent említett részeit kódolni 

kell valamilyen egyeztetett módon, amely nem feltétlenül egyezik az információ 

megjelenésével a már létező felhasználói adatbázisokban. A megállapodás másik fontos része 

a numerikus értékek értelmezésének módja, pl.: tételek száma, súly (kg vagy tonna), vagy 

dátumok formátuma. 

A világ különböző térségei és a különböző iparágak helyi EDI szabványokat alkalmaztak, 

illetve alkalmaznak. A kereskedelem azonban egyre inkább túllép az iparági és nemzeti 

határokon. Az UN/EDIFACT, a nemzetközi EDI szabvány megalkotására és bevezetésére tett 

határozott erőfeszítések eredménye Az UN/EDIFACT Trade Data Element Dictionary már 

számos adatelem kódját tartalmazza, nem lehet azonban előzetesen meghatározni az összes 

szükséges adat kódját, ezenkívül új kódokra is szükség lehet. Az üzenet szabványok (United 

Nations Standard Messages, UNSM) közül azokat az üzeneteket kell kiválasztani, amelyek a 

leginkább megfelelnek az adott ügyviteli környezet igényeinek. Amennyiben nincs alkalmas 

UNSM, új üzenetet kell definiálni. Az EDI interfész réteg a kimenő adatokat az egyeztetett 

UN/EDIFACT üzenet- és szintaxis-szerkezetbe fordítja és előkészíti az adatok továbbítását, 

illetve elvégzi az UN/EDIFACT adatszerkezetben érkező adatok konverzióját, azaz létrehozza 

azt a belső (inhouse) adatállományt és rekordformátumot, amelynek a feldolgozását az 

ügyviteli alkalmazás végzi. 

Az EDI-nél többféle eltérő üzenet-átviteli protokollt alkalmaznak: 

 

• saját protokollok  

• közösségi protokollok  

• OSI protokollok  

 

A saját protokollokat az értéknövelt szolgáltatású hálózatokat működtető szolgáltatók 

fejlesztették ki a saját EDI postafiók szolgáltatásaikban történő alkalmazásra. A közösségi 

szabványokat bizonyos EDI felhasználói csoportok hozzák létre. Az E-mail rendszerekben 

használt OSI protokollokat nemzetközi szabványügyi testületek fejlesztették ki, általánosan 

elterjedt megnevezésük X.400 protokollok. Az X.400 a leggyakoribb levelező protokoll az 

 24 



EDI alkalmazásoknál ez az előírt szabvány a hivatalos dokumentumok elektronikus 

továbbításával kapcsolatban. 

Az EDI strukturált adattovábbítási rendszere nagymértékben elősegíti a termék nyomon 

követése szempontjából fontos adatok továbbítását. Az UN/EDIFACT adatszerkezetében 

előre definiált üzenetek segítségével a vonalkódokkal továbbított információk mennyisége is 

csökkenthető. 

 

3.3. Rendszermegvalósítás problémái 
 

Az integrált vállalatirányítási rendszerek, és a nyomon követést támogató technológiák 

bevezetése során számos problémával kell a vállalatoknak megküzdeni. A bevezetési 

feladatok közé tartozik a megfelelő kapacitású hardver és hálózat kiépítése, a rendszer és a 

hálózati applikációs szoftverek stabil együttműködésének biztosítása, ezen felül a több száz 

vállalati ügyviteli folyamat leképezése. Ezek a folyamatok a bevezetési időt igen hosszúra is 

kinyújthatják. 

A megváltozott technológia alkalmazása sok esetben megváltoztatja a cégen belüli 

szervezeti folyamatokat is. Újra kell gondolni a szervezet architektúráját, a szereplők 

feladatait, és sokszor az egyes munkahelyi csoportok szerepét tekintve is változások 

következnek be. Egy új informatikai rendszer bevezetése visszahat magára a szervezetre, és 

egyben át is formálja azt. (Dr. RAFFAI, 1999.) 

Egy új rendszerre való átállás a vállaltra igen jelentős anyagi terhet (akár több 10 millió 

forint) ró, ezért nem mellékes, milyen üzleti megtérülés várható a beruházástól. A számos 

piacon lévő szoftver közül azt kell választani, amelyik a vállalat céljainak leginkább megfelel. 

A körültekintő választáskor azt is figyelembe kell venni, hogy a kereskedelmi partnerek 

elvárásainak, hogyan tudunk a leginkább megfelelni, illetve ezzel a választással a kisebb 

partnereink felé mi magunk is nyomást gyakorolunk. Mivel egy ilyen választás igen hosszú 

időre szól, olyan szoftvert kell választani, amely hosszútávon versenyképes, lépést tud tartani 

a különböző informatikai fejlesztésekkel. Fontos a ráépülő rendszerek figyelmes 

megválasztása is, itt figyelembe kell venni, hogy a jövőben mely alkalmazások előtérbe 

kerülése várható. 

A fentiekből látható, hogy a rendszer bevezetésekor számos kérdést kell mérlegelni, és 

komolyan át kell gondolni a szervezetet érintő változásokat is. A minél simább átállást egy 

hatékony projekt menedzsment biztosíthatja. Igen fontos a rendszert bevezető vállalat és a 
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rendszert fejlesztő szoftvercég szoros együttműködése, nem csak a bevezetés előkészítésekor 

és a bevezetés folyamán, hanem a későbbiekben is az esetleges hibák kijavításakor és az újabb 

frissítések telepítésének idején is. 

 

 

4. A GYULAI HÚSKOMBINÁT RT. ERP RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA 
 

A dolgozatom elkészítése során lehetőségem nyílt a Gyulai Húskombinát Rt. 

vállalatirányítási rendszerének vizsgálatára, és alkalmam volt részt venni az alkalmazott 

szoftver fejlesztőjének, a CSB-Systemnek egy termékbemutató előadásán is. A következő 

fejezetben az itt szerzett ismeretek alapján fogom részletesen bemutatni a Gyulai 

Húskombinát Rt. ERP rendszerét. 

 

4.1. Cégismertető 
 

A Gyulai Húskombinát Rt. Magyarország egyik legnagyobb húsipari vállalata. Alapítási 

évének 1868-at, az első gyulai közvágóhíd átadását tekintik. Az azóta eltelt 131 év alatt 

számos fejlesztésen, korszerűsítésen esett át. Műszaki és higiéniai színvonala megfelel 

nemcsak a hazai (ÁNTSZ, Állategészségügyi és Élelmiszer- Ellenőrző Állomások, Élelmiszer 

Törvény), de az igen szigorú EU, USDA valamint a NATO követelményeinek. 

1990-ben világbanki finanszírozás keretében korszerű csontozó, daraboló vonal került 

telepítésre, lehetőséget teremtve a külpiac által igényelt magas feldolgozottsági fokú termékek 

előállítására.  

1991-ben került átadásra az EU és az USDA export higiéniai előírásainak megfelelő 2500 

t kapacitású hűtőház.  

A vállalat 1992. december 31.-vel részvénytársasággá alakult. 1996. márciusától a HAGE 

Rt. többségi tulajdonában működik a Gyulai Húskombinát Rt. A tulajdonos neve 

agrártermelőket, az egykori agráripari egyesülést rejti, a cég így a HAGE Rt. számára az 

integrált gazdálkodás jelentős láncszemévé vált.  

Az új tulajdonos jelentős beruházásainak eredményeként 1997-ben került átadásra az új 

szeletelő és csomagoló üzemrész. A szeletelt és fóliázott termékcsalád minősége, mint 

valamennyi terméké, teljesíti az ISO 9001 nemzetközi szabványt, csomagolásuk a legjobb 
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nyugat-európai fóliák felhasználásával, csúcstechnikával történik. Ugyanebben az évben 

történt az érlelő korszerűsítése, a biztonságos számítógép vezérlésű klimatizált rendszer 

beépítése. 

1998. augusztusában került átadásra az átépített korszerű sertésvágó vonal, mellyel 

tovább növelték a cég által előállított termékek minőségi és higiéniai színvonalát.  

Szeletelt és csomagolt késztermékek: 

Mind a fogyasztói igények változása, mind a termékek minőségének megőrzése, az 

eltarthatósági idő növelése megköveteli a termékek egyedi vagy gyűjtőcsomagolását. 

A szeletelő és csomagolóüzemben korszerű gépsorok működnek. A gépek 

többféleképpen állíthatók a szeletelni kívánt termék jellegétől és a csomagolás módjától 

függően.  

Egyaránt alkalmaznak vákuumfóliás, védőgázas, és skin (bőr) típusú megoldásokat. 

Tálcáik, fóliáik megválasztásakor követik a mindenkori trendeket. Legfontosabb szempont a 

technológiai kezelhetőség mellett a higiéniai szabályok betartása. 

Szárazárugyártás: 

A tradicionális szárazkolbászok és szalámik gyártása mind a mai napig hagyományos 

technológiával, külön gyártelepen történik. Az alapanyagok minőségi átvétele után következik 

a gondosan válogatott hús és szalonna előaprítása, fűszerezése, töltése. Terméktípusoknak 

megfelelően pározást illetve klipszelést alkalmaznak. A Gyulai Kolbászt mind a mai napig 

kézzel pározzák. A legendásan jó ízű gyulai szárazáruk gyártásának egyik fontos fázisa a 

hagyományos házi típusú füstölés kőfüstölőben keményfával, majd klimatizált érlelőben 

megfelelő víztartalomig szárítják, csomagolják. Az évszázados tapasztalatok felhasználásával 

és korszerű PLC vezérelte technikával tudják a termékek egyenletes kiváló minőségét 

szavatolni. A cég leghíresebb terméke a Gyulai kolbász, ezen kívül még közel 20 féle 

szárazkolbászt és szalámit gyártanak 

Zsír-, szalonnafélék előállítása: 

A részvénytársaság profiljából adódóan teljes körű feldolgozást végez, így természetesen 

beletartozik a fehéráru teljes feldolgozás is. 

A vágáskor kinyert szalonnát Alfa-Laval folyamatos zsírolvasztó rendszerben, vagy 

duplikátorban (hagyományosan) olvasztják. 
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Hűtő- és fagyasztótárolás 

A cég nagykapacitású hűtő raktárakkal, valamint hűtőházzal rendelkezik, ahol lehetőség 

van az alapanyag tárolásától a hús-húskészítmények tárolásáig. 

A hűtőház szerves egységet alkot a gyártóüzemmel. 80 t/nap fagyasztási kapacitás és 

2500 tonnás fagyasztó - tárolótér áll rendelkezésre. A hűtőházban a gyorsfagyasztást 

gyorsfagyasztó alagutakban, míg a fagyasztótárolást elkülönített, számítógépes irányítással 

vezérelt, mozgóállványos tárolótermekben végzik, a legkorszerűbb higiéniai - és technológiai 

előírások betartása mellett.  

 

4.2. A CSB-System 
 

A Gyulahús Rt. vállalatirányítási rendszere a CSB-System. A szoftver a németországi 

székhelyű CSB-SYSTEM AG saját fejlesztésű standard szoftvere, mely a keverésorientált 

iparágak, köztük az élelmiszeripar speciális igényeinek kielégítésére lett kifejlesztve. A CSB-

System több mint 600 modullal rendelkezik, melyek ugyan azokat a bázisadatokat használják 

az árugazdálkodástól a minőségbiztosításon át az időgazdálkodásig. A rendszer lehetővé teszi 

az online adatfeldolgozást. Az adat a bevitel pillanatától kezdve redundancia nélkül 

rendelkezésre áll. Fontos, hogy az adatok a keletkezés helyén és időpontjában kerülnek a 

rendszerben rögzítésre, elkerülve ezzel az utólagos felvezetésből adódó problémákat. 

A bázisadatok szervezése kiemelkedő jelentőségű, ugyanis ezeken az elemeken keresztül 

valósítható meg az integrált adatfeldolgozás és a kommunikáció a különböző modulok között. 

A CSB-System integrációját biztosító elemek a következők: 

 

• Címek. A címtörzs tartalmazza azokat az információkat, amely a cím 

azonosításához, rendszerezéséhez, kiértékeléséhez szükséges. (vevők, 

szállítók, bankok, stb.) 

• Cikkek. A cikktörzsben kezelik az alapanyagokat, félkész és késztermékeket, 

szolgáltatásokat, melyek a termelő vagy kiszolgáló tevékenységben részt 

vesznek. 

• Feltételek. Az érték és áreltérítéseket kezelik feltételekként. 
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• Eljárások. Az itt található programok bonyolítják a kommunikációt a CSB-

Systemen belül, illetve más rendszerek felé (EDI). A rendszer az 

UN/EDIFACT szabványt támogatja. 

 

A CSB-System vállalatirányítási rendszer modelljét láthatjuk az 1. számú mellékletben. 

A következőkben a rendszer nyomon követési megoldását fogom részletesen megvizsgálni 

Ahhoz, hogy a cégen belül a nyomon követést biztosíthassuk ellenőrzőpontok 

kialakítására van szükség. Az ellenőrzőpontokat úgy kell kialakítani, hogy az üzemen belüli 

valós anyagmozgásokat leképezzük, így az anyag és információáramlás összekapcsolható. A 

CSB-System szoftverében ezeket a pontokat költséghelyeknek nevezik. Azért választották ezt 

a megoldást, mert a számviteli elszámolásokat is ebből a törzsből képezik. A CSB-System 

nyomon követési rendszere úgy lett kialakítva, hogy az adott alapanyaghoz, vagy termékhez 

tartozó azonosítót rendelnek. Ez az azonosító igen sokféleképpen képezhető, praktikusan lehet 

a maximális eltarthatósági dátum, a gyártás dátuma, vagy akár tételszám. Miután ez rögzítve 

lett, a különböző költséghelyek közötti mozgásokat rögzítik és tárolják. 

Amikor a céghez megérkezik az áru, az bekerül az alapanyagraktárba. Ez rögzítésre kerül 

az „árubemenet” maszkon keresztül. Egy ilyen maszkot láthatunk a 8. számú ábrán. 

 

 
8. sz. ábra: Az árubemenet maszk 
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A képen jól látható, hogy rögzítésre kerül a szállító neve, a szállítás ideje, a megrendelés 

száma, a szállítólevél száma. Itt kapja meg a tétel a nyomon követéshez szükséges 

tételszámot, ami tetszőleges módon képezhető. Ezen kívül a tételszám törzsben rögzítenek 

minden, az alapanyaggal érkező fontos információt (9. számú ábra) 

 

 
9. sz. ábra: A kísérőadatok felvétele 

 

Erre azért van szükség, mert az áru nyomon követése a rendszerben ezek után a 

tételszámmal történik, így elvesznének ezek az információk, amelyek a visszafelé a szállító 

irányába biztosítják a nyomon követhetőséget. Ez a bevételezés történhet egy vonalkód 

leolvasásával, vagy akár RFID címkével is, de ebben az esetben meg kell egyezni minden 

beszállítóval egy közös szabvány használatában. Erre alkalmasak lehetnek az UCC/EAN 

szabványok. A minőségbiztosítás érdekében már ebben a szakaszban is elehetőség van a 

megfelelő vizsgálatok elvégzésére. A raktárkezelő program csak abban az esetben engedi 

beléptetni a raktárba a tételt, amennyiben az a kívánt vizsgálatokon átesett és megfelelő 

minőségűnek találták.(10. számú ábra) A feladat könnyebb és gyorsabb elvégzésére a CSB-

System szoftvere tartalmaz egy minőségbiztosítási és labor információs modult is 

(QLS/LIMS). Ez a modul a hozzá online kapcsolódó mérőeszközökkel akár automatikusan is 

képes elvégezni a mérést és kiértékelést, és a raktár számára az engedély kiadását, de ezen 

túlmenően még számos komplex feladat elvégzését segíti elő. 
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10. sz. ábra: A továbbléptetés engedélyezése 

 

Miután a raktárba bevételezték az alapanyagot az onnan legközelebb akkor fog kikerülni, 

ha gyártásba kerül. A CSB-System ERP rendszere a komputer vezérelt gyártást (CIM) 

támogatja. A vezetők által meghatározott legyártandó késztermék mennyisége után a program 

az előre rögzített receptura alapján gyártási megbízást generál. Ebben a fázisban lehetőség van 

az alapanyagok tételenkénti kiválasztására, hogy mely alapanyagok kerüljenek bele a 

késztermékbe. Miután a céljainknak leginkább megfelelő alapanyagokat kiválasztottuk a 

gyártási megbízást a rendszer elküldi az alapanyag raktárnak, ahonnan azt kivételezik. 

Ezt az újabb árumozgást ismét fel kell rögzíteni a rendszerbe. Erre a célra a CSB-System 

egy raktármozgás maszkot használ (11. számú ábra). 

 
11. sz. ábra: A raktármozgások követése 
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A nyomon követés biztosítása érdekében az áruról minden rendelkezésre álló adatot, 

amely egyértelműen azonosítja, át kell adni a következő költséghelynek. Az ábrán látható, 

hogy ebben az esetben a raktárból az eltarthatóság szerint választottunk, és emellett az 

információ mellett átadásra kerül a tételszám is, mint a nyomon követés alapja. Ezen a ponton 

lehetőség van az UCC/EAN 128-as kódolás szerinti vonalkód címke nyomtatására. Ehhez a 

művelethez a CSB-System külön modult biztosít, amellyel összeállíthatjuk a vonalkódon 

szerepeltetni kívánt információkat. Ezek az információk lehetnek az eltarthatósági dátum, a 

tételszám, és például az anyag mennyisége. 

A gyártás folyamán az alapanyagok felhasználásra kerülnek, és egy új termék keletkezik. 

Ennek a terméknek is kell adni egy azonosítót, egy tételszámot, amivel tovább lehet követni a 

mozgását. Ez az azonosító praktikusan lehet a keverés száma, mivel a keverés információs 

rendszerben tételesen szerepel, mely alapanyagokból, milyen tételszámmal kerültek bele a 

késztermékbe. Természetesen a nyomon követés szintjétől függően egyéb megoldásokat is 

választhatunk. Amennyiben vonalkódolást alkalmaztunk a gyártás folyamán az egyes 

alapanyagok címkéjét leszkennelve, automatikusan követhetjük, mely tételszámú termékek 

kerülnek ténylegesen bele az adott keverésbe. 

A CSB-System ezen túlmenően úgynevezett CSB Rack-eket biztosít, melyek lehetőséget 

adnak az üzemi adatok rögzítésére az adatkeletkezés helyén. Ezek a készülékek különböző 

mérő készülékekkel, mérleggel, vonalkód olvasóval, nyomtatóval ellátva elősegítik a 

minőségbiztosítás számára fontos információk rögzítésének automatizálását, és a gyártási 

folyamatok sebességét is megnövelik. 

Miután a termék legyártásra került bekerül a készáruraktárba. A raktármozgások 

rögzítése hasonlóan történik az alapanyagraktárnál elmondottakhoz, azzal a különbséggel, 

hogy innen a késztermék tételszámával folyik a termék nyomon követése. 

Az értékesítés innen a készáruraktárból történik. Az értékesítés folyamán minden egyes 

tételhez rögzítik, hogy mely kereskedőnek lett eladva a termék, melyik raktárból, milyen 

rendelési számon, és milyen dátummal. Egy ilyen árukimenetet láthatunk a 12. számú ábrán. 

A visszakereshetőséget az biztosítja, hogy a rendszer tételszám szerint nyilván tartja az 

értékesített termékeket. Egy esetleges reklamáció alkalmával a CSB-System igen egyszerű 

visszakeresési lehetőséget biztosít az egyes termékekre. Elegendő megadni a vevő nevét és a 

szállítás dátumát, hogy az adott rendelési számot megállapíthassuk, ezek után egyszerű 

funkcióbillentyűk használatával előre- és hátrafelé mozoghatunk a termék-előállítási és 
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gyártási folyamatok között. Így gyorsan és könnyen meghatározhatjuk az adott termék 

komponenseit és azok eredetét a beszállítókig visszamenően. 

 

 
12. sz. ábra: Az értékesítés követése 

 

4.3. A Gyulai Húskombinát Rt. nyomon követési rendszere 
 

A cég nyomon követési rendszere két különböző szinten működik. A vállalatnak van 

egy angliai partnere, akinek szárazárut, Gyulai kolbászt szállítanak. A partner falkánkénti 

nyomon követést várt el a beszállítójától, ezért számukra 1999 óta külön falkánkénti és 

keverésenkénti követést végeznek, míg a belföldi partnerek felé az élőállatok beszállítása és a 

termékek nyomon követése is naponkénti tételekben történik. A cég minden beszállítójától 

minőségi tanúsítványt kér. 

Az Rt. jelenleg nem végez élőállat vágást, csak a csontozás zajlik az üzem területén. A 

visszakereshetőség biztosítása végett, a féltestek csak falkánként kerülhetnek be a daraboló- 

csontozó üzembe. Itt vonalkódokat nem alkalmaznak a párás környezet miatt. A tároló 

hűtőben megmérik a maghőmérsékletet. Ha az előírásnak megfelel, a félhúsok bevihetők 

darabolásra. A darabolási naplóba rögzíteni kell az adott tétel számát, darabszámot, 

lábsorszámot, darabolás előtti maghőmérsékletet, darabolás időpontját. A csontozás ill. 

darabolás után minden kitermelődő alapanyag végighalad egy minősítő, osztályozó 

szállítószalagon. Az elvégzett minőségi vizsgálatok eredményeit a CSB-System rendszerében 

rögzítik, így az a minőségbiztosítás számára könnyen elérhető.(13. sz. ábra) 
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13. sz. ábra: A minőségi paraméterek rögzítése 

 

Az osztályozó szalagról az export minőségű nemes húsrészek kiválogatásra kerülnek és 

egyedileg fóliázva, egy előre vonalkóddal ellátott műanyag ládába kerülnek. A tele ládák 

vonalkódját automata vagy kézi szkennerrel leolvassuk és a mérlegelési jegyen a mért súlyhoz 

a hozzárendeljük a termékkódot és a tételszámot. Az osztályozó szalag végén leeső 

húsrészeket húsosztályonként leládázzuk. A ládákból rakatot kell képezni. A rakatok 

lemérésre kerülnek egy CSB Rack-hez kapcsolt lapmérlegen. Az itt létrejött mérlegelési jegy 

fóliazacskóban a rakatra kerül és azonosítja azt. 

A falkák csontozása között szünetet kell tartani a beméréssel, hogy az előző falka 

biztosan kifuthasson! 

Fagyasztás: 

A darabolóból a lemért rakatokat a hűtőházba kell folyamatosan átszállítani. Az azonos 

tételszámú raklapokat a hűtőházban palettába rendezik, majd fagyasztják. Egy palettába két 

raklap kerülhet, melyek azonos falkaszámúak. Az összerendezést a Tárolási naplóba fel kell 

vezetni, amely tartalmazza a megnevezést, tételszámot, rakszer azonosító számot, és az ehhez 

rendelt két mérlegelési jegy számát. Összerendezés után a mérlegelési jegynek nem kell, hogy 

a rakszert tovább kísérjék. Beszállításkor készül egy mérlegelési jegy, amely tartalmazza a 

rakszer súlyát, számát, alapanyag megnevezését, tételszámát. 
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Fűszerkeverés:

A Szárazáru fűszerkeverési naplóban az illetékes területi vezető megadja a műhely 

számára a kimérendő termék kódját és mennyiségét. Az ehhez a tételhez az anyagnorma 

szerint szükséges mennyiséget összemérik, regisztrálják a bemérést és felvezetik az adott tétel 

vezérszámát. 

A tételazonosító számot a következőképpen képezik: 

 

• első két pozíció a termékcsalád, 

• a következő három pozíció a fűszerkeverés napja (ugyanúgy képezve, mint a vágási 

azonosító számot). 

 

A homogenizált fűszerkeveréket szétmérik keverési egységeknek megfelelő 

egységcsomagokra. A tasakokon fel kell tüntetni a tételszámot, majd szétméréskor a 

futósorszámot. 

Kimérés: 

Előkészítésnél az egész rakatot az előkészítő műhelybe viszik, ahol elvégzik a durva 

aprítást. A leaprított tételt dömperbe ürítik. A dömper fülére jelölő címkét akasztanak, mely 

tartalmazza a termék megnevezését és tételszámát. 

Kiméréshez az illetékes területi vezető a kimérési naplóban írja elő az adott tételre 

vonatkozó összemérési mennyiségeket. Dömperenként elvégzik az összemérést és 

regisztrálják azt a naplóban. A dömper fülén jelölik a termék megnevezését és az alapanyag 

tételszámát. 

Keverés: 

Ebben a fázisban végzik el a húsalapanyag, a fűszerkeverék és a pácsó keverését. A 

megfelelő szemcseméretre történő vágás után ismét dömperbe ürítik a pasztát. A megkevert 

fűszeres paszta további azonosítására a termék azonosító számát a következőképpen képezik: 

 

• Első két pozíció a termékkód. 

• Következő három pozíció a keverés napja (ugyanúgy képezve, mint a vágási 

azonosító számot). 

• Ezután következik a futósorszám. 
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A keverék azonosító száma ezután az ún. fűszer-keverési szám. A szárazáru keverési 

naplóban egyértelműen összerendelik az alapanyag tételszámát és a fűszer-keverési számot a 

termék tételszámhoz. Ez lesz a további adathordozó, azonosító szám. A termék jelölő számot 

a dömper fülére kell akasztani. A keverés feldolgozás folyamán rögzítésre kerül minden egyes 

komponens, ahogy az a 14. számú ábrán látható. 

 

 
14. sz. ábra: A keverésben szereplő tételek követése 

 

Töltés: 

Töltés után a leszedés a füstölőbotokra történik. A botokra egyenként termékjelölő 

címkét kell elhelyezni, mely tartalmazza a tételszámot, kiegészítve a futósorszámmal. Ez az 

azonosító felvezetésre kerül a Szárazáru töltési naplóba, ahol a keverési tételszám 

kiegészítődik a keverést azonosító futósorszámmal. Egy műveletben három dömper tartalma 

kerül betöltésre. Az így keletkező termékmennyiség két kocsira kerül. A kocsik azonosító 

száma kiegészül egy újabb futó jelöléssel, amely ebben az esetben betűjel. Az első kocsira 

(melyre az első dömper teljes tartalmából és a második dömper tartalmának feléből adódó 

termékek kerülnek leszedésre) kerül pl.: 1a-s jelzés, a második kocsira (melyre a második 

dömper tartalmának másik feléből és a harmadik dömper teljes tartalmából adódó termékek 

kerülnek leszedésre) kerül az 1b-s jelzés. 
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Ennek megfelelően a töltési azonosító a következőképpen képződik: 

 

• Első két pozíció a termékkód (pl.: 01). 

• Következő három pozíció a keverés napja (ugyanúgy képezve, mint a vágási 

azonosító számot). 

• Ezután következik a futósorszám (1…30). 

• Majd a kocsi azonosító jelzése (a, b). 

 

Füstölés: 

Az azonosító jelölés a töltés után végzett botraszedéskor már felkerült a füstölőbotokra. 

A Szárazáru folyamatkísérő lapon rögzítésre kerül az adott tételről, hogy az mikor és melyik 

füstölő kamrába került be – megoszlott tételek esetén a megoszlást a futó jelölések 

feltüntetésével, és a mennyiségek megjelölésével. 

Érlelés: 

Az azonosító jelölés a füstölőbotokon található. A Szárazáru folyamatkísérő lapon 

rögzítésre kerül az adott tételről, hogy az mikor és melyik érlelő kamrába került be – 

megoszlott tételek esetén a megoszlást a futó jelölések feltüntetésével, és a mennyiségek 

megjelölésével. 

Csomagolásra előkészítés: 

A kötelező mikrobiológia vizsgálatok után, a megfelelő kémiai paraméterek elérése után 

a termékeket le kell ládázni. Ládázás során a füstölőbotokon található termékjelölő címke a 

termékkel együtt a műanyag ládába kerül. Az egy azonosítóhoz tartozó mennyiségeket 

elkülönítve ládázzák, hogy vegyes rakatok ne képződjenek. Ládázáskor a futósorszámot is 

figyelembe kell venni. Egy sorszám alatt futó termékek kerülhetnek csak egymás mellé, majd 

a következő sorszám előtt az előző keverési tételt fóliával elválasztják egymástól. A fóliára is 

rögzítésre kerül a tételazonosító szám. A Szárazáru folyamatkísérő lapon felvezetésre kerül a 

csomagolásra előkészítés ideje, mennyisége, hol tároltuk a csomagolásig. 

Csomagolás: 

A Csomagolási naplóban felvezetik az éppen csomagolt termék azonosító tételszámát, a 

használatos tasak vezérszámát. 
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Raktározás: 

A késztermék nyomon követését a gyártás napjára történő visszavezetéssel oldjuk meg. 

Betároláskor a termékeket három csoportba sorolhatjuk, ennek megfelelően háromféle 

jelölés lehetséges: 

• Címkézett termékek esetén a címkén a maximális eltarthatóságának ideje van 

feltüntetve dátum szerint. (pl.: 2006. 05. 12.) 

• Darabolt termékek esetén a csomagolásra tintasugaras nyomtatóval van rányomtatva a 

termék maximális eltarthatóságának ideje, szintén dátumozott formában. 

• Ömlesztett termékek esetén (pl.: virsli, lecsókolbász) – mivel ezeknek burkolata 

természetes anyag – nem a terméken, hanem az árukísérő okmányon van feltüntetve a 

termék maximális eltarthatóságának ideje. 

Azért, hogy a gyártás-szállítás ingadozását elkerüljük, az ún. puffer-raktározási módszert 

alkalmazzuk. Ez annyit jelent, hogy a nyilvántartási rendszer a gyártási dátum szerint, mindig 

a legrégebbit ajánlja fel kitárolásra, kiszállításra. 

Kitároláskor a termékcímkék kétféle módon állíthatók elő: 

 

• Off-line címkézés: ezt a módszert abban az esetben tudjuk alkalmazni, amikor a 

megrendelés előre befut. Legfőbb előnye, hogy kiszállításkor nem kell várni a 

címkézésre. Hátránya azonban, hogy nagy kapacitású raktározásnál kisebb tételek 

esetében, amennyiben nincs megfelelően adminisztrálva, hogy hová is került tárolásra 

a szóban forgó tétel, igen nagy bonyodalmakat okozhat annak előkeresése. 

• Online címkézés: a kitárolás pillanatában történő címkézés. Nagy előnye, hogy a rossz 

címkekép nyomtatásának veszélye kizárt. Hátránya azonban, hogy a tétel nem 

szállítható azonnal. 

 

A címkéző rendszer fő alkotó elemei a címke szerver, a mérleggel összekapcsolható 

címkenyomtató gép és a CSB-Rack. A számítógépes rendszer mindkét esetben a címke 

szerverről veszi át a felhasználó által nyomtatni kívánt címkeképet. 

 

Termékvisszahívás 

A fogyasztóhoz került termék visszahívása abban az esetben szükséges, ha a 

minőségbiztosítási rendszerben előírt vizsgálatok elvégzésekor a terméket megfelelőnek 
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nyilvánították, de később kiderül, hogy a szóban forgó termék emberi fogyasztásra 

alkalmatlan, valamilyen nem észlelhető ok miatt. 

Szintén termékvisszahívást kell végezni minden olyan esetben is, amikor a 

termékbiztonság feltételei nem biztosíthatóak, ill. a vállalat minőségi (márka) hírneve 

veszélybe kerülhet. 

Termékvisszahívás folyamata belföldre értékesített termék esetén 

Bejelentés vagy vizsgálati eredmény érkezhet a minőségbiztosítási vagy belkereskedelmi 

osztályra, melyet a minőségbiztosításban alkalmazott módon dokumentálni kell. 

Első lépésben az azonosítási nyomon követési dokumentációk alapján pontosan meg kell 

határozni, hogy mely gyártási tételről ill. mekkora mennyiségű áruról van szó és az hová 

került kiszállításra. A belkereskedelmi osztályon megtalálható a vevőnkénti rakodási jegyzék 

kontroll lista, amely alapján a visszahívandó áru ill. a fogyasztó összerendelhető. 

A kontroll-listából kikereshető fogyasztó azonosítása a számítástechnikai osztályon rövid 

időn belül megtörténhet a Címtörzs címmel, telefonszámmal adattörzsben ahol a telephely, 

utca, házszám, telefonszám található. 

A termelési, kereskedelmi és minőségbiztosítási osztályról kirendelt csoport elemzi a 

helyzetet, cselekvési tervet dolgoznak ki. Ez után a címtörzsből meghatározott elérhetőségi 

paraméterek alapján a belkereskedelmi osztály munkatársának azonnal értesítenie kell a 

vevőket, hogy az adott termék értékesítését azonnal szüntessék meg, elkülönítve és 

szakszerűen tárolják, amíg a visszaszállítás meg nem történik. 

A vállalat telephelyére történő visszaszállítást követően ellenőrizni kell a termék 

maradéktalan visszaérkezését. Ellenőrizni kell, hogy a raktáron maradt és kiszállított termék 

mennyiség kiadja-e a kifogásolt tétel mennyiségét. 

 

Termékvisszahívás folyamata külföldre értékesített termék esetén 

Bejelentés vagy vizsgálati eredmény érkezik a külkereskedelmi osztályra, melyet a 

minőségbiztosításban alkalmazott módon dokumentálni kell. 

Első lépésben az azonosítási nyomon követési dokumentációk alapján meg kell határozni, 

hogy a kérdéses termékből mely nagykereskedelmi partnerek vásároltak. Az elérhetőségi 

paraméterek alapján a külkereskedelmi osztály munkatársának azonnal értesítenie kell, hogy 

az adott termék értékesítését azonnal szüntesse meg, elkülönítve és feltűnően jelölve tárolja, 
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amíg a visszaszállítás megtörténik. Ha továbbértékesítés történt kiskereskedelmi forgalomba, 

mely nem biztosítja a fogyasztó személyes elérhetőségét, sajtóközleményt kell megjelentetni. 

 

4.4. A megvalósítás eszközei 
 

A Gyulai Húskombinát Rt. vállalatirányítási rendszere a CSB-System, a bevezetés 

lépéseit a 2. sz. melléklet tartalmazza. A gyártási folyamatokban CSB Rack-eket használnak a 

mérlegelési és címkézési feladatok ellátására. Az üzemen belül és az értékesítés folyamán az 

UCC/EAN szabványnak megfelelő vonalkódokat alkalmaznak. A Hűtőházi raktározásnál 

automatizált raktározási rendszer működik RFID címkék használatával. A munkaállomások 

kialakításánál a terminálszerver kiépítést választották NOVELL szerverek alkalmazásával. A 

gerinc hálózatót üvegszál kábel alkotja, míg a terminálalkalmazásokat rézkábelen keresztül 

érik el. A területileg távolabb lévő telephelyek között az összeköttetést rádióhullámok 

biztosítják.  

A vállalat az egyik kereskedelmi partnere részére előfizetett EDI szolgáltatásra is, de 

ennek működése még csak kezdeti fázisban van. 

 

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

A vállalat nyomon követési rendszere alkalmas a törvényi előírások betartására és a 

kereskedelmi partnerek igényeinek kielégítésére. A nyomon követés mélysége két különböző 

szinten lett megválasztva. Ez egyértelműen abból következik, hogy minél mélyebb szintű 

követést alkalmazunk a kezelt és tárolt adatok a rendszertől annál több erőforrást vonnak el, 

és a költségek is megnövekednek, emellett a gyártási folyamat is bonyolultabbá válik a 

vegyes tételek alkalmazása esetén. A vállalat informatikai rendszere teljes körűen támogatja 

az alkalmazott nyomon követési technológiákat, sőt alkalmas az újabb technológiák 

bevezetésére is. 

Egy vállalat számára, amely a piacon versenyképes akar maradni fontos, hogy megtalálja 

az egyensúlyt, az újabb technológiák alkalmazásából adódó többletköltség és a megtermelt 

áru jobb piacra juttatásának lehetősége között. Nyilvánvaló, hogy nagy költséggel járó 

informatikai beruházásokat csak nagy értékű termékek esetében érdemes indítani, vagy abban 
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az esetben, ha a beruházás eredménye jobb piaci esélyeket eredményez. A piac szabályozó 

mechanizmusa látható a Gyulai Húskombinát Rt.-nél is. A cég a ’90-es évektől kezdve 

folyamatosan fejleszti informatikai hátterét, így sikerült a piac igényeihez igazodni az évek 

folyamán. A cég vezetése felismerte, hogy az eddig kivívott piaci pozícióit, és a vásárlók 

megelégedettségét a kiváló minőséggel, és folyamatos fejlesztésekkel tarthatja meg, illetve 

fokozhatja.  

Az adatbevitel és adatfeldolgozás hatékonyan működik, bár van néhány pont, ahol nem 

használnak vonalkódot, és kézzel kell bevinni az információkat. Ez hibalehetőséget rejt 

magában, ami más technológiák alkalmazásával (pl. RFID) kiküszöbölhető lehet. 

Természetesen a fejlettebb technológiák ára egyelőre magas, alkalmazásuk a jövőben a 

költségek csökkenésével előtérbe kerülhet. 

A jövőben mód nyílhat egyéb technológiák elterjedésére is az azonosításban, egyik ilyen 

a biometria alkalmazása. Az élő állatok azonosítására alkalmazható a retina mintázatának 

leképezése és tárolása. Egyes források (FSA) szerint ez az eljárás nem jelentene több 

költséget, mint az RFID technológia alkalmazása. 

Egy másik azonosítási lehetőség az állatok DNS-ének az egyediségén alapul. Már számos 

helyen fejlesztettek ki DNS alapú nyomon követési technológiákat. A DNS az állat élete 

folyamán bármikor kinyerhető szőrmintából, húsból, vérből, és egyéb helyekről. Egy 

adatbázisban összegyűjtve és tárolva a genetikai ujjlenyomatokat, a későbbiekben bármikor 

megállapítható lenne a feldolgozott termék eredete. Már abba az irányba is folynak kutatások, 

hogy a főtt húsból is használható DNS mintát tudjanak kinyerni. (I4) 

Habár ezek a technológiák ma még igen drágák, és a fejlesztésük is a kezdeti szakaszban 

van, a költségek egyre csökkennek, és ha a kutatások sikerrel járnak és sikerül gyors és olcsó 

teszteket kifejleszteni elterjedésük nem csak az élőállatok esetében várható, hanem esetleg a 

növények tekintetében is. 

Összességében elmondható, hogy a vizsgált vállalat hatékonyan, a lehetőségeihez mérten 

a legfejlettebb technológiák alkalmazásával alakította ki nyomon követési rendszerét. A 

használt vállalatirányítási rendszer a szervezet igényeit kielégíti, és a további fejlesztésekhez 

is kiválóan alkalmazható. Ez annak köszönhető, hogy a CSB-System a piac igényeinek 

megfelelően úgy alakította ki rendszerét, hogy az eleget tegyen a platformfüggetlenség 

elvének, elősegítve ezzel a fejlődő informatikai piac követését. 

 41 



ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A termék nyomon követésének megoldásait áttekintve látható, hogy a termékkövetés 

több szereplő együttműködésével valósítható meg. Számos alkalmazás és technológia lett 

kifejlesztve, amelyek elősegíthetik a rendszer kiépítését. Az élelmiszeripari vállalatok részéről 

komoly informatikai háttér kiépítése szükséges ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni a törvényi 

előírásoknak. Ugyanakkor ezek a rendszerek számos esetben már alkalmazásra kerültek a 

vállalatoknál, a nyomon követés kiépítése nem kíván a legtöbb esetben vállalhatatlanul nagy 

költségeket. A legtöbb ERP rendszer ma már integrálva tartalmazza azokat a modulokat, 

amelyek segítségével a vállalatok a profiljuknak megfelelően alakíthatják ki a saját, házon 

belüli nyomon követési stratégiájukat. 

Az ERP rendszerek azzal, hogy az adatokat a keletkezésük helyén és idejében képesek 

rögzíteni, majd azokat egy helyen tárolni, nagyban elősegítik az élelmiszerbiztonság 

biztosítását is. A HACCP rendszerrel összhangban kialakított elektronikus ellenőrzőpontok 

lehetővé teszik, hogy a minőségi paramétereket folyamatosan figyelemmel kísérhessük, és a 

nem megfelelő minőségű terméket kivonhassuk a termelésből. Ezen túlmenően nagy 

segítséget nyújthat a rendszer a probléma eredetének feltárásához, ezzel elősegítve a probléma 

okainak elhárítását. 

Az ERP rendszerek a vállalatok részére lettek kifejlesztve, hogy segítségével a szervezet 

folyamatait leképezve elősegítsék az erőforrások lehető leghatékonyabb kihasználását és 

elősegítsék a döntéshozás folyamatát. A legújabb tendencia azonban azt mutatja, hogy az ERP 

befelé forduló rendszerét érdemes kinyitni a külvilág felé. A szervezeteken átívelő 

alkalmazások használata megkönnyítheti a nyomon követés számára fontos adatok 

továbbítását. Ebben a nyitásban játszhat szerepet az EDI alkalmazása. Az EDI és az Unió által 

kidolgozott UN/EDIFACT szabvány használata egyre inkább elterjed a hazai gyakorlatban is. 

Nem kismértékben köszönhető ez annak, hogy az élelmiszeripari cégek legnagyobb 

felvásárlói a multinacionális áruházláncok, melyek a külföldi gyakorlatban már elterjedt EDI 

használatot hazánkban is ösztönzik. 

A nyomon követést támogató technológiák nagy száma segíthet abban, hogy az anyagi 

lehetőségekhez mérten a leghatékonyabb megoldást válasszák. A vonalkód technika számos 

hátránya ellenére még sokáig háttérbe szoríthatja az RFID technológia alkalmazását, noha 

számos külföldi példa bizonyítja, hogy Magyarországon is ez lehet a fejlődés egyik iránya. 
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Számos jól kidolgozott működőképes rendszer bevezetését a technológia magas ára gátolja 

meg, ezért amint, az informatikában nem szokatlan módon, az áruk csökkenni fog szélesebb 

elterjedésükre lehet számítani. 

Jelenleg több irányba is folynak kutatások a nyomon követést támogató technikák 

kifejlesztésére, igen érdekes megoldásokat találhatunk a biometria alkalmazásával 

kapcsolatban, de azt megmondani, hogy a jövőben melyik módszer lesz a legszélesebb körben 

alkalmazott lehetetlen. Az élelmiszerlánc szereplőinek ezért igen körültekintően kell 

megválasztaniuk, melyik technológia mellett teszik le a voksukat, ugyanis hosszútávra 

kötelezik el magukat egy-egy nagy értékű informatikai beruházás megvalósításakor. 

Jellemzően ezért a jól bevált technológiák terjednek széles körben, amit az is indokol, hogy a 

kereskedelmi partnerek hatékony információ cseréje szempontjából előnyös, ha egy szabványt 

alkalmaznak. 

Ahogyan azt a fejezet elején említettem a nyomon követés több szereplő 

együttműködését kívánja meg. A törvényi előírások arra vonatkoznak, hogy a cég egy 

lépéssel visszamenőleg képes legyen meghatározni a felhasznált alapanyag eredetét. Ahhoz, 

hogy a teljes nyomon követés minél hatékonyabban működjön, a jövőben szükségessé válhat 

egy átfogó adatbázis létrehozása, amelyben a lánc szereplői által tárolt adatok az azonosítás 

érdekében gyorsan és könnyen elérhetővé válnak. Egy ilyen rendszer létrehozása túlmutat az 

egyes szereplők hatáskörén, felvetődhet a kormányzat szerepvállalása.  

A nyomon követés egyéb, a fogyasztók számára hasznos szolgáltatás megvalósítását teszi 

lehetővé. Egy ilyen szolgáltatás, amely külföldön egyes üzletekben már elérhető, amikor az 

üzletben elhelyezett leolvasó egység segítségével a vásárló maga kérheti le a termékkel 

kapcsolatos információkat az áru eredetével kapcsolatban. 

Magyarországon a fogyasztók olyan mértékben még nem érdeklődnek a termékek eredete 

iránt, mint a nyugat európai országokban, de az elmúlt időszak élelmiszer biztonsági 

problémái és a madárinfluenza körül kialakult fokozott figyelem hazánkban is ráirányíthatja a 

figyelmet a termékek származásának kérdésére. Előtérbe kerülhet az élelmiszerbiztonság. 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

 

1994. II. félév: 

• ethernet hálózat építés üvegszál gerinccel, 

• irodai munkahelyek és 5 db CSB RACK beüzemelése 

• bázisadatok felvezetése: címtörzs, cikktörzs, feltétel rendszer, költséghelyek, 

túramenetrend, bizonylatok, árlisták 

1995-től: 

• 3.6-os verzióban belföldi értékesítés 

• vevő folyószámla kezelés 

1996-tól: 

• önálló 3.6-os CSB rendszer külön szerveren a budapesti telephelyen (értékesítési 

modul) 

• központi vevő folyószámla-kezelés a CSB adat export-import segítségével 

modemen keresztül Gyulán 

1997-től: 

• a nyershús és készáru raktárak készletvezetése a raktárkezelés modullal,  

• szkenner komissiózás: vonalkódozott árukiadás CSB RACK-hez kapcsolt 

szkennerrel 

1998-ban: 

• tükrözött szerverek NOVELL 4.11  

• döntés a 2000. évi informatikai probléma megoldására: a szigetrendszerek cseréje 

CSB modulokkal 

• 3.73-as verzióra történő átállás 

1999-tól: 

• teljes számvitel és pénzügyi modul indítása az év elejétől 

• beszerzés modul indítása szakaszosan a negyedévente a különböző anyagkörökre 

• speciális beszerzés (élőállat) modul a II. félévtől  

2000-ben: 

• termelés számbavétele a CSB rendszerrel 

• tételszámos nyomonkövetés vágási falkaszámmal  

• 3.9-es verzióra való  átállás,  
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• szervercsere: COMPAQ ML 530, NOVELL 5.1 

• új logisztikai rendszer kialakítása, állványos raktárkezelés 

2001-ben: 

• árazás, címkézés - off line PAZ szerverrel on line CSB-RACKről 

• terminál szerverek üzembe helyezése 

• II. félévtől egy vállalatra állás a budapesti önálló CSB rendszer megszüntetésével 

• terminálos munkahelyek éles üzeme 

• management és kontrolling: területi kiértékelések futtatása 

2002-ben: 

• központi komissiózás, budapesti telephely tranzit raktár 

• termelési modul bevezetés: darabolási normák, gyártási receptúrák kialakítása, 

termelési folyamat kezelés 

• Átállás Novell 6.0 clusterre 

2003-ban: 

• teljes körű vállalti készlet nyilvántartás, kalkuláció  

• 3.91 verzióra való átállás 

• állattest nyomon követés (marha címkézés) 

• management információs rendszer (MIS) 

• archiválás  

• szervercsere, belső terminálszerverek 

• minőségbiztosítási modul 

• nádudvari üzem: beszerzés, gyártás, értékesítés 

2004-ben: 

• bank kapcsolatok kezelése 

• tárgyi eszköz nyilvántartó modul 

• gyártás tervezés és receptura optimalizálás 

• karbantartás kezelés 

• iroda kommunikációs modul 

• szállítmányozás elszámolás 
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