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EU-TPD1 TUDNIVALÓK A KÓDOLÁSRÓL 

Kereskedelmi információk 
 
 
Az EU-TPD szabályozás által meghatározott termékkódolási kötelezettség minden dohánytermékre vonatkozik, amely az EU-
ban piacra kerül, valamint minden dohánytermékre, amelyet az EU-ban gyártanak, köztük az EU-ból exportált termékekre is.  
 
Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson az érintett piaci szereplőknek az EU-TPD keretein belül a DCTA tagok2 
által elfogadott tervezett termékkódolásról a kódok felépítését és az általánosan használt csomagolási szintek adathordozóit 
illetően. Így könnyebben érthetővé válik, hogy mely kódokat kell „leolvasni” és nyilvántartásba venni, valamint milyen 
ellenőrzéseket integrálhatnak a saját nyomonkövetési rendszereikbe. 
 
 

 

1. Egységenkénti Egyedi Azonosító (UI - Unique Identifier) (csomag, 
zacskó, fémdoboz, stb.) 

 
 

 
A kódok felépítése:  
Ezt a kód struktúrát az EU-TPD végrehajtási rendeletei (IA)3 szabják meg és az adott ország azonosítókibocsátója generálja 
(alapértelmezés szerint a gyártó ország, eltérő esetben a célország). 
 
Fontos, hogy az alábbiakban kifejtett csomagolási egység szintű egyedi azonosító felépítése az EU-TPD IA alapján készült.  
 

Hivatkozások 
TPD IA 

cikkekre 
Adat eleme 

Hossz 
[kar. 

szám] 
Példa Megjegyzések 

8.1 a Azonosítókibocsátó 
azonosítója 

3 “RIT” Adathordozó és ember által olvasható 

8.1 b Sorozatszám Változó „qW135tr8b” Adathordozó és ember által olvasható 

8.1 c Termékkód (üzleti adatok) Változó „x52Ab7” Csak adathordozó 

8.1 d Időbélyeg4 8 „19052111” Csak adathordozó 

 
 
Példa a kódra: 

 Adathordozó   “RITqW135tr8bx52Ab719052111” 

 Ember által olvasható:  “RITqW135tr8b” 
 
 
A kód kinézete és helye: 
Az adathordozó Dotcode vagy 2D Datamatrix, a cigarettadobozok alján (lásd. a képet alább), valamint egyéb dohánytermékek 
(EDT), azaz zacskók, fémdobozok, stb., esetében különböző helyeken. 
 
 

 
 
 

                                                           
1  2014/40/EU irányelv, azaz a dohánytermékekről szóló irányelv (TPD). 
2  A DCTA a Digitális Kódolási és Követési Egyesületet jelöli. A DCTA (www.dcta-global.com) tagjai: British American Tobacco (BAT), 

Imperial Tobacco Group (ITG), Japan Tobacco International (JTI) and Philip Morris International (PMI). 
3  Különösen a Bizottság (EU) 2018/574 végrehajtási rendelete a  nyomonkövethetőségi rendszerének létrehozására és működtetésére 

vonatkozó műszaki előírásokról. 
4  A TPD szerint az időbélyeg lehet csak ember által olvasható, bár minden TPD üzenet szerint benne kell lennie az egyedi azonosító 

üzenetben is.  A DCTA gyártók így általában a gép által olvasható kódba is beleteszik, hogy a kereskedelmi folyamatok 
egyszerűbbek maradjanak. 
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Példák: 
 

 
 
Kódfeldolgozási képesség: 
Az egységszintű egyedi azonosító specifikus adatokat tartalmaz (mint például az adott termékre és gyártásra vonatkozó 
adatokat), amelyeket a kód azonosítókibocsátója tömörítve beépít a kódba (a kód 3. adateleme). 
 
Azoknak a piaci szereplőknek, amelyek minden leolvasott egységszintű egyedi azonosító alapján azonosítani szeretnék a 
termékeket, integrálniuk kell a saját leolvasási rendszerükbe az azonosítókibocsátók specifikus dekódoló algoritmusát az 
offline strukturálatlan fájlok alapján, amelyet az azonosítókibocsátók biztosítanak EU-TPD IA 20. bekezdése alapján. 
 
Azok a piaci szereplők, amelyek nem akarják ezt a rendszert megvalósítani, végezhetnek dupla leolvasást is, elsőként a 
meglévő EAN/GTIN-8/13 leolvasásával (elérhető minden értékesítési egységen lineáris vonalkód formátumban) a termék 
azonosításához, majd az egységszintű egyedi azonosító leolvasásával, melyet rögzíteni és lejelenteni szükséges. 
 
 
 

 

2. Gyűjtőcsomagolás-szintű egyedi azonosító (külső, karton, köteg)  
  

 
A kódok felépítése:  
Azok a gyártók, amelyek tagjai a DCTA-nak, maguk generálják a gyűjtócsomagolás-szintű egyedi azonosítókat az ISO 15495-
4 szerint. Ezt minden egységen alkalmazzák majd ember és adathordozó által olvasható formátumban is. 
 
A kód felépítése: GS1-SGTIN (GTIN sorozatszám), köztük a standard szerint meghatározott speciális karakterekkel (pl. 
<FNC1>) és alkalmazásazonosítókkal (AI), valamint olyan GS1-nek megfelelő adatelemekkel, amelyek megkönnyítik a gyártó 
munkáját. 
 

Adat eleme Hossz 
[kar. szám] 

Példa Megjegyzések 

<FNC1> n.a. n.a. A GS1 által meghatározott speciális 
karakter 

AI 01 2 „01” AI a GTIN előtagjaként 

GTIN-14 14 „04023500715224” Külső GS1 GTIN 
GTIN-14 vagy EAN-13 „0” előtaggal 

AI 21 2 „21” AI az SN előtagjaként 

Sorozatszám Változó 
(max. 20) 

„KVVJB497KL07” Sorozatszám a GS1 82 
karakterkészletéből 

<FNC1> n.a. n.a. A GS1 által meghatározott speciális 
karakter, ha az AI 21 kevesebb mint 
20 karakter 

AI 240 3 „240” AI a termékkód előtagjaként 

Termékkód Változó 
(max. 30) 

„PRD45678”, „FA060408.14”, 
„ManufProduct12”, stb. 

A gyártó által meghatározott 
Termékkód 

Választható példa: 

<FNC1> n.a. n.a. A GS1 által meghatározott speciális 
karakter, ha vannak további AI-ek és 
a (240) kevesebb mint 30 karakter 

AI 10 2 „10” AI a gyártási tétel előtagjaként 

Gyártási tétel Változó 
(max. 20) 

„21ABCDEFG” A gyártó szerint meghatározott 
Gyártási tétel 
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A kód hossza gyártó szerint: 
 
Jelenlegi állapot,5 a jövőben minden gyártó megváltoztathatja. 

Adat eleme BAT 
 [kar. szám] 

ITG 
[kar. szám] 

JTI 
[kar. szám] 

PMI 
[kar. szám] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Sorozatszám 19 17 12 12 

AI 240 3 3 3 3 

Termékkód 8 8 8 11 

 
Opcionális: 

AI 10 2 2 2 2 

Gyártási tétel Változó Változó Változó 9 

 
Példa a kódra: 

 Adathordozó:   „<FNC1>010402350071522421KVVJB497KL07<FNC1>240PRD45678” 

 Ember által olvasható:  “(01) 04023500715224 
   (21) KVVJB497KL07 
   (240) PRD45678 
 
A kód kinézete és helye: 
Az adathordozó 2D Datamatrix a csomagolás külső oldalán, címkén, vagy közvetlenül a kartonra nyomtatva. 
 
A piaci szereplők által használt, az EU-TPD-nek megfelelő adathordozót egy külön “TTT” jelzéssel jelölik a kód mellett vagy 
fölött, ezzel igazolva, hogy a kód tartalmát rögzítette a gyűjtőcsomagolás összeállítója (a gyártó, vagy előző piaci szereplő).   
 
 

 
Példa: 

 
 
 
Kódfeldolgozási képesség: 
A gyűjtőcsomagolás-szintű egyedi azonosító az ISO 15495-4 alapján teljesen GS1 sztenderd SGTIN, így bármely piaci 

szereplő azonosítani tudja az adott terméket az egyedi azonosító alapján, az alábbiak valamelyikével: 

 a <GTIN-14> rész (AI „01” előtaggal), 

 a <Gyártó Termékkód> résszel (AI „240” előtaggal), amely nagyobb részletességet nyújt,  

 vagy mindkettővel. 

 

A továbbítandó kód: 

                                                           
5  A 2018 júliusi döntés alapján. 
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Míg az elfogadott gyűjtőcsomagolás-szintű egyedi azonosító tartalmazhat a kötelező SGTIN részek (“(01)..(21)..”) mellett 
egyéb megfelelő GS1 alkalmazásazonosítókat is (pl.: (240).. or (10)..), nem egyértelmű, hogy milyen UI rész(ek)et kell majd 
az EU-TPD adatbázisba továbbítani (a teljes leolvasott kód, vagy csak a (01)..(21)..).  
 
Emiatt erősen ajánlott, hogy a helyi nyomonkövető rendszer a GS1 szabályoknak megfeleljen az egyedi azonosítók leolvasása 
és tárolása során. 
 
 

 

3. Gyűjtőcsomagolás-szintű egyedi azonosító (Mesterkarton)  
 

 
 
A kódok felépítése:  
Azok a gyártók, amelyek tagjai a DCTA-nak, maguk generálják a gyűjtőcsomagolás-szintű egyedi azonosítókat az ISO 15495-
4 szerint. Ezt minden egységen alkalmazzák majd ember és adathordozó által olvasható formátumban is. 
 
A kód felépítése: GS1-SGTIN (GTIN sorozatszám), köztük a standard szerint meghatározott speciális karakterekkel (pl. 
<FNC1>) és alkalmazásazonosítókkal (AI), valamint olyan GS1-nek megfelelő adatelemekkel, amelyek megkönnyítik a gyártó 
munkáját. 
 

Adat eleme Hossz 
[karakter] 

Példa Megjegyzések 

<FNC1> n.a. n.a. A GS1 által meghatározott speciális 
karakter 

AI 01 2 „01” AI a GTIN előtagjaként 

GTIN-14 14 „05410706718553” Mesterkarton GS1 GTIN 
GTIN-14 vagy EAN-13 „0” előtaggal 

AI 21 2 „21” AI az SN előtagjaként 

Sorozatszám Változó 
(max. 20) 

„041703200737144901” Sorozatszám a GS1 82 
karakterkészletéből 

Opcionális: példa (tartalmazhat továbbiakat a GS1 szabályok szerint) 

<FNC1> n.a. n.a. A GS1 által meghatározott speciális 
karakter, ha a (21) kevesebb mint 20 
karakter 

AI 240 3 „240” AI a termékkód előtagjaként 

Termékkód Változó 
(max. 30) 

„PRD45678”, „FA060408.14”, 
„ManufProduct12”, stb. 

A gyártó által meghatározott 
Termékkód 

<FNC1> n.a. n.a. A GS1 által meghatározott speciális 
karakter, ha vannak további AI-ek és 
a (240) kevesebb mint 30 karakter 

AI 10 2 „10” AI a gyártási tétel előtagjaként 

Gyártási tétel Változó 
(max. 20) 

„21ABCDEFG” A gyártó szerint meghatározott 
Gyártási tétel 

 
 

A kód hossza gyártó szerint: 
 
Jelenlegi állapot,6 a jövőben minden gyártó megváltoztathatja. 

Adat eleme BAT 
 [kar. szám] 

ITG 
[kar. szám] 

JTI 
[kar. szám] 

PMI 
[kar. szám] 

AI 01 2 2 2 2 

GTIN-14 14 14 14 14 

AI 21 2 2 2 2 

Sorozatszám 19 16 7 18 

Opcionális: 

AI 240 3 3 3 3 

Termékkód 8 8 n.a. 11 

AI 10 2 2 2 2 

                                                           
6  A 2018 júliusi döntés alapján. 
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Gyártási tétel Változó Változó 8 9 

 
 
Példa a kódra: 

 Adathordozó:   „<FNC1>010541070671855321041703200737144901<FNC1>240PRD45678” 

 Ember által olvasható:  “(01) 05410706718553 
   (21) 041703200737144901 
   (240) PRD45678 
 
 

A kód kinézete és helye: 
Az adathordozó 2D Datamatrix, a meglévő címkébe integrálva, a mesterkaron oldalán vagy sarokcimkéjén elhelyezve. 
A 2D Datamatrixon kívül némely gyártó ugyanazt a kódot lineáris vonalkód (GTIN-128) formátumban is alkalmazza. 
 
A piaci szereplők által használt, az EU-TPD-nek megfelelő adathordozót egy külön “TTT” jelzéssel jelölik a kód mellett vagy 
fölött, ezzel igazolva, hogy a kód tartalmát rögzítette a gyűjtőcsomagolás összeállítója (a gyártó, vagy előző piaci szereplő).  
 
 

 
Példa: 

  
 

Kódfeldolgozási képesség: 
A mesterkartonon lévő gyűjtőcsomagolás szintű egyedi azonosító az ISO 15495-4 alapján teljesen GS1 sztenderd SGTIN, 

így bármely piaci szereplő azonosítani tudja az adott terméket a leolvasott egyedi azonosító alapján, az alábbiak 

valamelyikével: 

 a <GTIN-14> rész (AI „01” előtaggal), 

 a <Gyártó Termékkód> résszel (AI „240” előtaggal), amely nagyobb részletességet nyújt, amennyiben elérhető,  

 vagy mindkettővel. 

 

A továbbítandó kód: 
Míg az elfogadott gyűjtőcsomagolás szintű egyedi azonosító tartalmazhat a kötelező SGTIN részek (“(01)..(21)..”) mellett 
egyéb megfelelő GS1 alkalmazásazonosítókat is (pl.: (240).. or (10)..), nem egyértelmű, hogy milyen UI rész(ek)et kell majd 
az EU-TPD adatbázisba továbbítani (a teljes leolvasott kód, vagy csak a (01)..(21)..).  
 
Emiatt erősen ajánlott, hogy a helyi nyomonkövető rendszer a GS1 szabályoknak megfeleljen az egyedi azonosítók leolvasása 
és tárolása során. 
 

 

 
4. Gyűjtőcsomagolás-szintű egyedi azonosító (raklap, vegyes csomag, 

logisztikai egység, stb.)  
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A kódok felépítése:  
Azok a gyártók, amelyek tagjai a DCTA-nak, maguk generálják a gyűjtőcsomagolás-szintű egyedi azonosítókat az ISO 15495-
1 szerint. Ezt minden EU-TPD hatókörébe eső raklap, vegyes mesterkarton és/vagy logisztikai egység esetében alkalmazzák 
majd ember és adathordozó által olvasható formátumban is. 
 
A kód felépítése: GS1-SSCC (sorozat szállítási konténerkód), köztük a standard szerint meghatározott speciális karakterekkel 
(pl. <FNC1>) és alkalmazásazonosítókkal (AI), valamint esetlegesen olyan GS1-nek megfelelő adatelemekkel, amelyek 
megkönnyítik a gyártó munkáját. 
 

Adat eleme Hossz 
[karakter] 

Példa Megjegyzések 

<FNC1> n.a. n.a. A GS1 által meghatározott speciális 
karakter 

AI 00 2 „00” AI az SSCC előtagjaként 

SSCC 18 „034023500070013765” GS1 SSCC Raklap vagy Logisztikai 
egység 

Opcionális: 

AI 10 2 „10” AI a gyártási tétel előtagjaként 

Gyártási tétel Változó 
(max. 20) 

„21ABCDEFG” A gyártó szerint meghatározott 
Gyártási tétel 

 

Példa a kódra: 

 Adathordozó:   „<FNC1>00034023500070013765” 

 Ember által olvasható:  „(00) 0 34023500 07001376 5” 

 A továbbított kód:    00034023500070013765 
 
 

A kód kinézete és helye: 
Az adathordozó lineáris vonalkód a raklap meglévő címkéjébe integrálva, a raklap egyik oldalán elhelyezve. A teljes 
szállítmány összesítését végző gyártók a szállítólevélen (is) elhelyezhetik a vonalkódot. További alternatívaként a gyártók 
esetleg elektronikus hozzáférést is biztosíthatnak a tartalom áttekintéséhez. 
 
2D Datamatrix is lehet az adathordozó kevert csomagok és kisebb logisztikai egységek esetén. 
 
A piaci szereplők által használt, az EU-TPD-nek megfelelő adathordozót egy külön “TTT” jelzéssel jelölik a kód mellett vagy 
fölött, ezzel igazolva, hogy a kód tartalmát rögzítette a gyűjtőcsomagolás összeállítója (a gyártó, vagy előző piaci szereplő).  
 

 
Fontos megjegyezni, hogy a gyűjtőcsomagolás szintje (raklap, kevert csomag, logisztikai egység) változhat a 

forgalmazás során. 
Minden DCTA tag különböző megoldásokat alkalmazhat, így nem garantálható a „TTT” jelzés megléte (a 

gyűjtőcsomagolás nyilvántartásba vételének igazolása), ezt a lépést átruházhatják a megfelelő piaci szereplőkre, amikor 
az szükséges. 

 
Az alábbi példákon látható néhány lehetőség, de a DCTA gyártók megoldásai eltérőek lehetnek. 
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Példa: 

 
 

 


