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A jogszabályi háttérről röviden

Az Európai Parlament és Tanács 2014/40/EU irányelve 

rendelkezik a dohánytermék nyomon követhetőségi 

rendszerének létrehozásáról. A rendszer bevezetésének 

alapvető célja az illegális dohánykereskedelem vissza-

szorítása. Ezen szabályozás végrehajtására az Európai 

Bizottság uniós végrehajtási rendeleteket fogadott el.

A dohánytermék nyomon követhetőségi rend-

szerének keretében az EU-ban előállított, az uniós 

piacra vagy az unióbeli forgalomba hozatalra szánt 

dohánytermékek minden csomagolási egységét 

egyedi azonosítóval kell ellátni annak érdekében, 

hogy mozgásukról nyilvántartást lehessen vezetni. 

Ez lehetővé teszi a dohánytermékeknek a gyártótól 

kezdve egészen a kiskereskedelmi egységig (dohány-

boltig) történő nyomon követését. 

A dohánytermékek nyomon követhetőségé-

ről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV.16.) 

korm. rendelet az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi 

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 

(továbbiakban ND Nonprofit Zrt.) jelölte ki azono-

sítókibocsátónak. Az azonosítókibocsátó feladata 

a Magyarország területén forgalomba hozandó ter-

mékek nyomon követéséhez szükséges azonosító 

kódok kibocsátása, így a dohánytermékek, valamint 

a Nemzeti Dohányboltok mint gazdasági szereplők 

és a Nemzeti Dohányboltok mint létesítmények azo-

nosító kódjának kiadása.

Az EU-rendelet értelmében a dohánytermé-

kek nyomon követhetősége érdekében nemcsak 

a dohánytermékeknek kell egyedi azonosító kóddal 

rendelkezniük, hanem minden nemzeti dohánybol-

tot üzemeltető vállalkozásnak mint gazdasági sze-

replőnek és minden nemzeti dohányboltnak mint 

létesítménynek (üzletnek) is.

Az EU-rendelet értelmében a dohányboltot üze-

meltető vállalkozás feladata a nemzeti dohánybol-

tot üzemeltető vállalkozás és a nemzeti dohánybolt 

azonosító kódjának megszerzése, amit az alábbiak 

szerint teljesíthet:

∞ a dohányboltot üzemeltető vállalkozás az 

azonosító kódokat közvetlenül kérelmezi az azo-

nosítókibocsátótól, valamint az adataiban történő 

változás esetén az adatok megjelölésével értesíti az 

azonosítókibocsátót;

∞ a dohánybolt üzemeltetője nevében annak 

hozzájárulása esetén bármely más nyilvántartott 

gazdasági szereplő is teljesítheti az azonosító kód 

kérelmezését és a későbbiekben az esetleges adat-

változás-bejelentési kötelezettséget.

Visszaküldte már az ND Nonprofit Zrt. nyomtatványát?

Uniós követelmény az 
egyedi azonosító kód!
Annak érdekében, hogy a Nemzeti Dohányboltok, 

valamint az azokat üzemeltető vállalkozások 
mint gazdasági szereplők, teljesíteni tudják az 

Európai Unió által előírt egyedi azonosító kódok 
megszerzésére vonatkozó kötelezettségüket, 
az ND Nonprofit Zrt. postai úton tájékoztató 

levelet, valamint annak részeként kitöltendő és 
visszaküldendő kérelemnyomtatványt küldött 

a dohánytermék-kiskereskedőknek.  
Fontos a dokumentum visszaküldése,  

mert ennek elmulasztása esetén 2019. május 20. 
napját követően nem fog tudni dohányterméket 
rendelni az Országos Dohányboltellátó Kft.-től! 
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Az ND Nonprofit Zrt. megkönnyíti a folyamatot

Az ND Nonprofit Zrt. segítséget nyújt a vállalkozá-

soknak az azonosító kóddal kapcsolatos nemzeti do-

hánybolti kötelezettségek ellátásához. Ezen segítség-

nyújtás keretében az ND Nonprofit Zrt. a vállalkozás 

kérelmére nyilvántartásba veszi az azonosító kódok 

iránti kérelmet, valamint az ND Nonprofit Zrt. a kon-

cessziós szerződés alapján kötelezően benyújtandó 

adatváltozási értesítőlap alapján elvégzi az EU-rende-

lethez kapcsolódó módosítási bejelentési kötelezett-

séget is. A postai úton a Nemzeti Dohányboltokhoz 

eljuttatott kérelem megküldésével a vállalkozásnak 

nincs további kötelezettsége az EU-rendeletből fa-

kadóan, ezeket a feladatokat az ND Nonprofit Zrt. 

folyamatosan ellátja.

Mi a teendője? 

A postán érkezett tájékoztató levélhez csatolt kérelmet 

a vállalkozása által üzemeltetett Nemzeti Dohánybol-

tok – azaz valamennyi élő koncessziós szerződése 

– tekintetében cégszerűen aláírva, a képviselő nevét 

feltüntetve, lebélyegezve az ND Nonprofit Zrt. részére 

postai úton az 1398 Budapest, Pf. 562 címre legkésőbb 

2019. január 20. napjáig kellett visszaküldenie. Ezen 

határidő elmulasztása esetén minél hamarabb tegyen 

eleget kötelezettségének annak érdekében, hogy 

2019. május 20. napja után is tudjon dohányterméket 

rendelni az Országos Dohányboltellátó Kft.-től. Mun-

kájának megkönnyítése érdekében az ND Nonprofit 

Zrt. a koncessziós szerződés alapján rendelkezésére 

álló adatoknak megfelelően a vállalkozása azonosító 

adatait a csatolt kérelemben előre kitöltötte. Az ND 

Nonprofit Zrt. arra kérte dohánytermék-kiskereske-

dő partnereit, hogy a kitöltött adatok helyességét 

ellenőrizzék, és ha eltérést észlelnek, a megváltozott 

adatról 2019. január 20-ig adatváltozási értesítőlapot 

nyújtsanak be. Ebben az esetben az adatváltozási 

értesítőlap beérkezését követően az ND Nonprofit Zrt. 

a helyes adatokkal kitöltött, új kérelmet küld a vállalko-

zásnak. Amennyiben ezen határidőt elmulasztotta és 

a megküldött kérelemben szereplő adataiban eltérést 

tapasztalt, haladéktalanul jelezze azt az ND Nonprofit 

Zrt. részére adatváltozási értesítőlap megküldésével!

GyARMATI PETRA


