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 Globalizálódó élelmiszerkereskedelem

 Élelmiszer eredetű „botrányok” +

nyomonkövethetőség

 A vajdasági őstermelők kitörési 
lehetőségei
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A szerbiai törvények a 

„termékek nyomon követése” 

kifejezést a HACCP, a GHP és GMP-vel  

együtt először az

Állategészségügyi Törvény 

keretében említik meg, 

mint egy szükséges feltételt az 
élelmiszerbiztonság biztosításához.
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Élelmiszerbiztonsági Törvény,

amely már az egész élelmiszerlánc 
részére kötelezővé tette a HACCP 
élelmiszerbiztonsági rendszert, 

termékek nyomon követhetőségének 

az alkalmazását, 

kivéve az elsődleges termelésben.
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 A GlobalGAP 4.0 verziójának új 
követelményei és kihívásai

 Az újonnan alakult, alakuló  termelői 
szövetkezetek kitörési lehetőségei

 LocalGAP program alkalmazhatósága
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◦ Haccp

◦ ISO 9001

◦ ISO 14001

◦ ISO 22000

◦ FSSC 22000

◦ IFS

◦ BRC

◦ GlobalGAP/LocalGAP
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 Opció 1 –egyéni tanúsítás

 Opció 2 –csoportos tanúsítás

 GGN szám termelők és jogi személyek azonosítója

 Check listás szabvány

 Kidolgozója: EUREP - Európai Kiskereskedői 
Termék Munkacsoportot

 Szabvány 1 verziója 1997 ben EurepGAP néven

 2007. GlobalGAP

 2012.Jan.1. GlobalGAP 4
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 A LocalGAP szabványt a GlobalGAP 
szabvány alkotói hozták létre. 

 A szabvány megalkotásának a célja az volt 
hogy létre hozzanak egy olyan szabványt 
amelyet alkalmazni tudnak azon termelők 
akik még nem tudnak teljes mértékben 
megfelelni a GlobalGAP követelményeinek
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 A LocalGAP-et nevezhetjük egy innovatív 
terméknek is amely átmenetet jelent a 
tanúsítási folyamatban, valamint 
költséghatékony tud lenni. A termelők és a 
vevők két lehetőség közül választhatnak:

 LocalGAP szabvány

 LocalGAP program
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 Ez egy költséghatékony megoldás, a 
szabvány magába foglalja a minimális 
követelményeket az élelmiszer-biztonság és 
a higiénia területén. 

 Az ellenőrzött és jóváhagyott, tanúsított 
termelők egy úgynevezett LGN számot 
kapnak. 

 Az egyedi LGN szám azonosítja a termelőt, 
a vevők pedig a GlobalGAP adatbázisban 
nyomon tudják követni az ellenőrzés 
folyamatát és eredményeit.
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Ebben az esetben egy egyedi úgymond testre 
szabott rendszer születik a felvásárló vagy 
vevő igényei alapján, amely megalkotásában 
szintén a GlobalGAP szabványt megalkotó 
szakemberek 10 éves gyakorlatára alapozva. 
Az így létrehozott követelmény rendszer 
ellenőrzését szintén a tanúsító testület végzi.
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 A LocalGAP szabvány jól alkalmazható a 
lokális, országon belüli piacra szánt 
zöldségek és gyümölcsök azonosítására, így 
a nagykereskedők és a kiskereskedelmi 
láncok egységes és ellenőrzött kritériumok 
alapján hagyhatják jóvá a beszállítókat. 

 Minden termelő, gazdaság egyedi LGN 
számmal rendelkezik, amely megkönnyíti a 
nyomon követhetőséget. 
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 A vevők a GlobalGAP adatbázisban az 
ellenőrzések pontos eredményét 
naprakészen láthatják.

 A GlobalGAP által akkreditált ellenőrző 
szervezetek rendelkeznek megfelelő 
tapasztalattal az ellenőrzések 
lefolytatására.

 A termelők számára kezdetben kisebb 
terhet jelent, mint egy nagyobb 
dokumentációs rendszer működtetése.
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