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MEGHÍVÓ  
„Nyomonkövetési szakértő” 

továbbképzésre 

Helyszín: GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. (1139 Budapest, Fáy u. 1/b.) 

Időpont: 2018. november 7., 14., 21., 28., december 5. (öt egymást követő szerda) 

Jelentkezési határidő: 2018. november 5. 

A képzés az agrárágazat és élelmiszeripar bármely szegmensében tevékenykedő 
vállalkozóknak és az ilyen vállalkozásoknál dolgozó, minőségbiztosításért, nyomon 
követésért felelős munkatársaknak szól. A nyomon követés ezen ellátási láncok 
minden szereplőjének jogszabályi kötelezettsége. A tanfolyamon az alapismereteken 
túlmenően – a nemzetközi és hazai kitekintéssel – számos gyakorlati példa 
megismerésével bővíthetik tudásukat a GS1 globális szabványainak hatékonyságot és 
átláthatóságot biztosító megoldásairól. 

Megszerzett friss szakmai tudásával: 
 a szabványok alkalmazásával támogatni tudja a hatékony és kedvező költségszintű 

nyomon követést; 
 segítheti a láthatóságot és átláthatóságot biztosító megoldások bevezetését; 
 hozzájárulhat a jogszabályi és üzleti elvárásoknak való megfeleléshez; 
 képes célzott, gyors és hatékony visszahívás megtervezésére és megvalósítására; 
 meg tudja tervezni a szervezet nyomonkövetési rendszerét, amelynek alkalmazásba 

vételét is képes megvalósítani; 
 fel tudja mérni a szervezet nyomonkövetési képességét, és rá tud mutatni a 

fejlesztendő területekre. 

A képzésre várjuk:  
 azokat a szakembereket, akik rendelkeznek az ellátási lánc folyamataihoz kapcsolódó 

tapasztalattal, ismerik saját vállalkozásuk vagy az őket foglalkoztató vállalkozás 
logisztikai feladatait; 

 minőségbiztosítási munkatársakat és vezetőket; 
 logisztikai munkatársakat és vezetőket; 
 agrár és élelmiszeripari vállalkozókat. 

A képzésen való sikeres részvétel feltétele az aktív jelenlét, valamint előfeltétel a a saját 
logisztikai folyamatok és/vagy minőségirányítási rendszer ismerete. 

A különböző részletek ismertetésénél a résztvevők a további saját szervezetfejlesztési 
gyakorlati munkálataikhoz, a szervezeten belüli oktatáshoz és a változtatások helyszíni 
bevezetéséhez mintapéldákat, esettanulmányokat és formalapokat vihetnek magukkal. 

A résztvevők a tanfolyam elvégzéséről igazolást, a szünetekben ellátást és frissítőt kapnak, 
valamint megkapják nyomtatott formában a tanfolyam anyagát is. 
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2018.11.07.: Nyomon követés általános áttekintése 
09.30 - 09.40 Bevezetés 
09.40 - 10.10 A nyomon követés szerepe az élelmiszergazdaságban 

Dr. Felkai Beáta Olga, főosztályvezető, Élelmiszergazdasági és 
Eredetvédelmi Főosztály, Agrárminisztérium 

10.10 - 11.00 Bemutatkozás, a képzés célja és felépítése, a GS1 szervezet bemutatása, a 
GS1 szerepe a nyomon követésben 

11.00 - 11.15 Kávészünet 
11.15 - 12.45 1. modul 1. rész: Nyomon követés általános áttekintése, szükségessége, 

adatok kezelése 
12.45 - 13.15 Ebédszünet 
13.15 - 14.15 1. modul 2. rész: Nyomonkövetési rendszerek felépítése 
14.15 - 14.45 Gyakorlat: nyomonkövetési adatok meghatározására 
14.45 - 15.00 Összefoglalás, 1. nap értékelése 

2018.11.14.: GS1 szabványrendszer a nyomon követésben 
09.30 - 09.45 Bevezetés, visszacsatolás 1. napra 
09.45 - 10.15 Élelmiszerbiztonsági auditok tapasztalatai I. 

Dr. Nagy Attila, igazgató-helyettes, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági 
Igazgatóság, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

10.15 - 11.00 2. modul 1. rész: a GS1 szabványrendszer áttekintése, azonosító kulcsok 
bemutatása 

11.00 - 11.15 Kávészünet 
11.15 - 12.45 2. modul 2. rész: a Vonalkódtípusok, felépítés, olvasási környezet, hibák 
12.45 - 13.15 Ebédszünet 
13.15 - 13.35 Gyakorlat: Vonalkódminták értékelése 
13.35 - 14.00 2. modul 3. rész: Adatmegosztási megoldások bemutatása: EDI, GDSN, 

EPCIS 
14.00 - 14.40 Nyomonkövetési megoldás ismertetése 

GS1 Magyarország szolgáltató partnere 
14.40 - 15.00 Összefoglalás, 2. nap értékelése 

2018.11.21.: Nyomonkövetési rendszerek tervezése 
09.30 - 09.45 Bevezetés, visszacsatolás 2. napra 
09.45 - 10.15 Élelmiszerbiztonsági auditok tapasztalatai II. 

Dr. Bajkai Andrea, élelmiszerbiztonsági szakértő 
10.15 - 11.00 Nyomonkövetési támogató eszközök: Útmutatók, nyomonkövetési 

rendszerek, alkalmazások, esettanulmányok bemutatása 
11.00 - 11.15 Kávészünet 
11.15 - 12.15 3. modul 1. rész: Nyomonkövetési rendszer megtervezése és kialakítása 
12.15 - 12.45 Gyakorlat: Nyomonkövetési rendszer megtervezése - csoportfeladatok 
12.45 - 13.15 Ebédszünet 
13.15 - 13.45 Gyakorlat: Csoportfeladatok végrehajtása 
13.45 - 14.30 Gyakorlat: Csoportmegoldások bemutatása 
14.30 - 15.00 Összefoglalás, 3. nap értékelése, 1. vizsgafeladatok kiadása 
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2018.11.28.: Nyomonkövetési rendszerek felmérése és értékelése 
09.30 - 09.45 Bevezetés, visszacsatolás 3. napra 

09.45 - 10.15 Az MCS Zrt. eszközalapú nyomonkövetési megoldásának ismertetése 
Fábián Dóra, a Ross ERP Kompetencia Központ vezetője, Bonafarm Zrt.  

10.15 - 11.00 3. modul 2. rész: Nyomonkövetési rendszerek felmérése és értékelése 

11.00 - 11.15 Kávészünet 

11.15 - 12.45 3. modul 3. rész: Nyomonkövetési audit bemutatása 

12.45 - 13.15 Ebédszünet 

13.15 - 13.30 Gyakorlat: Nyomonkövetési rendszerek értékelése - csoportfeladatok 

13.30 - 14.00 Gyakorlat: Csoportfeladatok végrehajtása 

14.00 - 14.40 Gyakorlat: Csoportmegoldások bemutatása 

14.40 - 15.00 Összefoglalás, 4. nap értékelése, 2. vizsgafeladatok kiadása 

2018.12.05.: Nyomonkövetési rendszerek felmérése és értékelése 
09.30 - 09.45 Bevezetés, visszacsatolás 4. napra 

09.45 - 10.15 Nyomonkövetési megoldás ismertetése 
GS1 Magyarország szolgáltató partnere 

10.15 - 10.45 Záróteszt 

10.45 - 11.00 Vizsga 1. rész Vizsgamegoldások bemutatása 

11.00 - 11.15 Kávészünet 

11.15 - 12.45 Vizsga 2. rész Vizsgamegoldások bemutatása 

12.45 - 13.15 Ebédszünet 

13.15 - 14.00 Vizsga 3. rész Vizsgamegoldások bemutatása 

14.00 - 15.00 Zárás: összefoglalás, képzés értékelése, tanúsítványok átadása 

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk: 
 Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon lehetséges, amelyet e-mailen, faxon vagy 

postán lehet az EOQ MNB Egyesület címére folyamatosan eljuttatni. 

 Az EOQ MNB Egyesület a Jelentkezési lapokat haladéktalanul továbbítja a GS1 Zrt. 
részére. 

 A jelentkezések elfogadását a GS1 Zrt. e-mailben igazolja vissza. 

 A „Nyomonkövetési szakértő” tanúsítvány kiadásának feltétele a 100%-os részvétel a 
tanfolyamon, a záróteszt sikeres megírása és a vizsgafeladat helyes végrehajtása és 
bemutatása. 

 Az esetleges hiányzó nap(ok) pótlása a következő tanfolyamsorozaton lehetséges. 

Jelentkezési lap: http://eoq.hu/2018/jel181107.doc 
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JELENTKEZÉSI LAP 

„Nyomonkövetési szakértő” képzésre 

Helyszín: GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. (1139 Budapest, Fáy u. 1/b.) 

Időpont: 2018. november 7., 14., 21., 28., december 5. (öt egymást követő szerda) 

Cég, intézmény neve: ...............................................................................................  

Címe: .......................................................................................................................  

Telefon: .....................................  Fax: .............................  e-mail: .........................  

Adószám: .................................................................................................................  

Számlázási cím (vevő, aki részére a számla kiállítandó): ............................................  

.................................................................................................................................  

Számla postázási címe (ha eltér az előzőtől): .............................................................  

.................................................................................................................................  

Jelentkezők neve, beosztása, e-mail címe és telefonszáma:  EOQ MNB tagság 
igen / nem 

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

…………………………, 2018. ………………………. 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

Jelentkezési határidő: 2018. november 5. 

Részvételi díj: 195.000,- Ft + ÁFA Az EOQ MNB tagjai 10 % kedvezményt kapnak. 

Visszaküldendő a következő címre: EOQ MNB 1530 Budapest, Pf.: 21 
 Tel: (061) 212-8803, Fax: (061) 212-7638, 
 E-mail: info@eoq.hu 

Az aláírt Jelentkezési lap beküldése szerződésnek minősül. 

 

 

 


