
 

Track&Trace rendszer 

Általános tudnivalók: 

Az Európai Bizottság dohánytermékek illegális kereskedelmének visszaszorítását célzó, 2018 

decemberében életbe lépő rendelete alapján 2019. május 20-a után minden EU-ban gyártott, vagy az 

EU-ban forgalomba hozott cigaretta és vágott dohányterméket köteles a gyártó egyedi azonosítóval, 

ún. Track&Trace kóddal ellátni. A Track & Trace kód termékszintű nyomon követhetőséget biztosít a 

cigaretták és vágott dohányok körében. Ez azt jelenti, hogy minden egyes érintett termék életútja és 

fizikai mozgása nyomon követhető a gyártástól az első kiskereskedelmi értékesítési pontig.  Ehhez 

mind a termékeket, mind az ellátási láncban megjelenő gazdasági szereplőket kóddal jelölik meg.   

A Track&Trace kódok a kereskedelmi termékeken a jelenleg is megtalálható EAN kódok mellett 

jelennek meg, jellemzően DataMatrix kód formájában.  Ebbe a kódba van beépítve az adott termék 

egyedi azonosítója, és a gyártásával kapcsolatos összes információ. 

 

A Track&Trace rendszer megköveteli a gyártóktól és a forgalmazóktól, hogy előre meghatározott 

üzenetek formájában egy EU-s adatbázisba jelentsék le a termékek mozgását. A jelentési 

kötelezettség a dohányboltokra nem vonatkozik, a nagykereskedőnek viszont az értékesítési és 

kiszállítási jelentésben az ellátási lánc végén lévő dohányboltot is meg kell nevezni. Emiatt a 

dohányboltoknak is szükséges Track&Trace egyedi azonosítóval rendelkezniük, de jelentést nem kell  

 
 



Mi az a gazdasági szereplő azonosító és hogy néz ki? 

Ez az egyedi kód azonosítja a koncessziós jogot gyakorló, vagy kijelölt dohánykereskedelemmel is 

foglalkozó céget (EV, Bt, Kft). Az itt megadott – cégkivonatban szereplő - cím jelenik meg a 

számlákon, de nem biztos, hogy itt történik a kereskedelmi, raktározási tevékenység. Egy 

adószámhoz mindig csak egy gazdasági szereplő azonosító tartozik! 

A gazdasági szereplő azonosító minden esetben egy 10 karakterből álló kódsor, melynek 

Magyarországon az első 5 karaktere mindig „LEHU1”, második 5 karaktere véletlenszerűen 

generált kódsor (pl. „LEHU1Spq4F”) 

Mi az a létesítményazonosító kód, és hogy néz ki? 

A létesítményazonosító egyedi kód azonosítja a gazdasági szereplőhöz kapcsolódó, kereskedelembe 

bevont telephelyeket. Felépítése hasonló a gazdasági szereplő azonosítóéhoz: első 5 karaktere 

„LEHU1”, második 5 karaktere véletlenszerűen generált kódsor (pl. „LEHU11lwdT”) 

 

Kinek kell gazdasági szereplő azonosítóval rendelkeznie Magyarországon? 

Mindenkinek, aki az ellátási láncban egy dohánytermékkel kereskedelmi kapcsolatba kerülhet: 

- dohánygyáraknak / importőröknek  

- forgalmazóknak - ODBE 

- első kiskereskedelmi egységet működtető cégnek (nemzeti dohánybolt, kijelölt dohánybolt, 

duty free-ben és a büntetésvégrehajtásban dohányterméket árusító cégek) 

Kinek kell létesítményazonosítóval rendelkeznie? 

Mindenkinek, akinek gazdasági szereplő azonosító kódja van, rendelkeznie kell legalább egy, 

dohányboltok esetben (pl. 5 trafik egy koncesszió alatt) akár több, címmel azonosítható fizikai hellyel, 

ahol a gyártás, raktározás vagy a kereskedelmi tevékenység történik.   

- minden egyes gyártóhelynek külön 

- minden egyes raktárnak külön 

- minden egyes dohányboltnak külön 



GYIK – Track&Trace 

KÓDOK BESZERZÉSE - KEZELÉSE 

 

Mit kell tennem azért, hogy Track&Trace kódot kapjak?   

Amennyiben 2019. januárjában felhatalmazta az ND Nonprofit Zrt-t az egyedi azonosító kódok 

megigénylésére és kezelésére, már nincs további teendője. 

 

Kitől kapom meg a kódokat? És hogyan?   

Minden, a felhatalmazást visszaküldő kiskereskedelmi egységnek az ND Nonprofit Zrt. 2019. május 

16-án megküldte a gazdasági szereplő (koncesszió gyakorló) és létesítmény (dohánybolt) 

azonosítókat a koncesszió gyakorló e-mailcímére. 

 

Mikor kapok egyedi azonosító kódot? 

Amint azonosítókód iránti kérelmét az ND Nonprofit Zrt. részére benyújtja. 

 

Mit tegyek, ha megkapom az ND Nonprofit Zrt. üzenetét a kódjaimmal? 

Nincs teendője, csak tárolja elérhető helyen a kódokat, mert azt jövedéki ellenőrzés során kérheti a 

NAV. 

 

Az ODBE tudni fogja a kódjaimat, vagy nekem kell elküldeni az ODBE részére? 

Az ND Nonprofit Zrt. az ODBE részére átadta a kódokat, hogy a rendeletben előírtaknak megfelelően 

tudjon az ODBE működni. Nem szükséges azokat külön az ODBE részére elküldeni.  

 

Honnan tudom, hogy van már kódom, annak ellenére, hogy nem kaptam még e-mailt az ND 

Nonprofit Zrt-től? 

Az ODBE online megrendelési kezelőfelület felső sorában, közvetlenül a <név> legördülő menü 

mellett, középen látható fix mezőben ellenőrizni tudja, hogy van-e kódja. 



Mit kell tennem, ha nem kaptam még kódot, vagy nem tudok róla, hogy elküldték volna nekem? 

Hívja fel az ND Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatát egyeztetés céljából.  

 

Mi történik, ha nincsen kódom, mert nem kaptam, és az ND Nonprofit Zrt. sem kért nekem?   

Ha valóban nincsen cégének gazdasági szereplő, dohányboltjának pedig létesítmény azonosító kódja, 

akkor azt be kell szerezni az ND Nonprofit Zrt.-től, mint Azonostókibocsátótól! Mivel 2019. május 

20. után csak olyan kiskereskedőnek jogosult az ODBE szállítani a kóddal ellátott termékekből, mely a 

központi rendszerben megfelelő jelölőkkel van ellátva, ezt mielőbb pótolni kell.   

Kérjük, hívja az ND Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatát! 

 

 

VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE, KEZELÉSE  

Mit kell tennem, ha költözés miatt megváltozik a dohánybolt címe?   

Amennyiben a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység körébe tartozó, az engedély kiadásánál 
figyelembe vett tény, vagy körülmény megváltozik, akkor az ND Nonprofit Zrt.-t a változásról az ND 
Nonprofit Zrt. a honlapján megtalálható adatváltozás-bejelentő megküldésével kell értesíteni. Az 
adatváltozás-bejelentő letölthető innen: http://nemzetidohany.hu/adatvaltozast-bejelento-adatlap/  
A bejelentés alapján az ND Nonprofit Zrt. a kódadatbázisban módosítja a koncesszió gyakorló és a 

dohánybolt adataiban bekövetkezett változásokat. Kérjük, ne felejtse a kiszállítások miatt a szállítási 

címet az Országos Dohányboltellátó Kft. részére sem lejelenteni! 

 

Mit kell tennem, ha időlegesen vagy véglegesen megszüntetem a dohánykereskedelmi 

tevékenységet? 

A megszokott módon a változást az ND Nonprofit Zrt. felé kell jelezni, ennek alapján az ND Nonprofit 

Zrt. a kódadatbázisban módosítja a koncesszió gyakorló és dohánybolt adataiban bekövetkezett 

változásokat. Kérjük, szíveskedjen a megszüntetéshez szükséges tudnivalók és teendők miatt az 

ODBE Ügyfélszolgálatával is felvenni a kapcsolatot! 

 

Milyen határidővel kell lejelentenem a változásokat?  

A jelenleg hatályos törvényben foglalt határidőknek megfelelően kell ezen változásokat az ND 

Nonprofit Zrt., megfelelő hatóság, felügyeleti szerv felé benyújtani.  

 


