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A Kamara megkeresésére a Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási Fıosztály 
Információszolgálat az alábbi tájékoztatást adta: 
 „… általános értelmezés mellett, statisztika szempontból a beléptetı rendszerek-, 
kamerás megfigyelırendszerek-, elektronikus áruvédelmi kapuk-, elektronikus 
személy- és csomagátvizsgáló berendezések telepítése, szerelése, karbantartása, 
javítása: 

-          amennyiben az üzemeltetéstıl elkülönülten végzik, akkor a TEÁOR 43.21 
Villanyszerelés (TEÁOR 45.31 Villanyszerelés) szakágazatába, 

-          ha az üzemeltetéssel együttesen végzik, akkor a TEÁOR 80.20 Biztonsági 
rendszer szolgáltatás (TEÁOR 74.60 Nyomozási, biztonsági tevékenység) 
szakágazatába tartozik.”” 

 (Zárójelben a régi, 2007. december 31-ig alkalmazott TEÁOR’03-as kód szerepel). 
  

***                                  ***                                              *** 
  

A korábban alkalmazott TEÁOR’03 (nemzeti) rendszer helyett 2008. január 1-tıl az  
( egész Európában egységes alapú ) TEÁOR’08-at kell alkalmazni. 
A 2008. 01. 01-tıl alkalmazandó TEÁOR’08 osztályozási rendszer bevezetésének 
jogalapja tehát nem egy nemzeti jogforrás ( KSH közlemény ), hanem közvetlenül 
hatályos és külön átültetést nem kívánó rendelet. A TEÁOR’08 bevezetése a nem 
statisztikai nyilvántartások közül elsıdlegesen a cégnyilvántartást és az adóalany-
nyilvántartást, másodlagosan az egyéni vállalkozók központi nyilvántartását érinti. 
A KSH honlapján ( www.ksh.hu ) megtalálható minden segítség az átálláshoz (sok 
tevékenységnél van változás, úgyhogy nézze meg mindenki) . 
A jogszabályok közül elıször a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény ( Ctv.) módosításáról szóló 2007. évi LXI. 
Törvény rendelkezett, mely alapján 2008. január 1-tıl már a TEÁOR’08 szerinti  
nómenklatúrát  kell alkalmazni. 
Eszerint azoknak a (rendelet hatálybalépésekor már bejegyzett) TEÁOR –számoknak 
a helyébe, amelyek a TEÁOR’03 és a TEÁOR’08  közötti fordítókulcsot tartalmazó 
KSH közlemény alapján  automatikusan átfordíthatóak a megfelelı  TEÁOR’08 
tevékenységi szakágazati besorolássá, 2008. január 1-én a TEÁOR’08 szerinti szám 
került automatikusan bejegyzésre. Ezeknél az eseteknél a szám jelváltozást a KSH 
elektronikus úton közli a cégbírósággal, és a változás bejegyzésére automatikusan 
kerül sor („szinkronizálva”: ilyenkor a vállalkozónak nincs további teendıje). Fontos 
még kiemelni, hogy az e körben történı cégjegyzékváltozások közzétételi 
kötelezettséget nem keletkeztetnek. 
VISZONT azon tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek automatikusan nem  
sorolhatók át, a tevékenységi kör megfelelı módosítását a cégnek kell kérnie a  
cégbíróságon a cégjegyzékben vezetett egyéb adatai elsı változtatásakor, de  
l e g k é s ı b b   2008. július 1-ig, és az APEH felé is. (APEH felé mindenkinek  
kell jelenteni állítólag, hiába az „egyablakos” rendszer.) 

  
Tehát összefoglalva, akik automatikusan nem sorolódnak át, azok figyeljenek a leírt 
határidıkre, illetve gyızıdjenek meg mindenképpen, hogy náluk  
automatikus-e a dolog vagy nem. 
   
Fontos kiemelni, hogy az adóhatóság tájékoztatja az adózókat 

az át nem fordított tevékenységi körökrıl, illetve azokat ( új 

elektronikus szolgáltatásként)  az adózó lekérdezheti 2008. január 1-tıl az 
EBEV portálon 

(Ügyfélkapu – eBEV szolgáltatás – törzsadatok pontnál). Ilyen lehetıség eddig nem 
volt, ezért érdemes rámenni, mert meg lehet nézni, hogy milyen adatok vannak APEH-
nál nyilvántartva a  vállalkozók kötelezı bejelentései alapján, vagyis jó ellenırizni , 
hátha valami elmaradt, és akkor így felszólítás elıtt lehet pótolni. Ez csak jótanács, nem 

 



kötelezı, de hasznos szerintem.. 
Természetesen az Ügyfélkapu sok szolgáltatása (így az EBEV 

is) csak regisztráció alapján vehetı igénybe, viszont ha 

valakinek nincs ideje, vagy kedve ezzel „bíbelıdni”, akkor a 
leggyorsabban úgy tudja igénybe venni az Ügyfélkapu ezen szolgáltatásait ( amik 
egyébként szuperek, ajánlom mindenkinek magánemberként is), hogy belép a 
www.magyarország.hu  lapra  és jobb oldalon felül ahol a felhasználó nevet kérik, 
alatta van egy olyan sor, hogy „regisztráljon” arra menjen rá, és akkor csinálhat pár 
pillanat alatt magának egy „ideiglenes regisztrálást”, mely  jogosultságot ad  arra, 
hogy akár azonnal tudja használni az ügyfélkaput, tehát pld. lekérdezhet saját 
magára vonatkozó adatokat az EBEV törzsadatok  pontjánál, és  minden olyan 
dolgot el tud intézni amihez oda van írva, hogy regisztráció szükséges hozzá.( például 
le lehet kérni itt, hogy a munkáltató lejelentette-e ıt APEH felé,( EBEV – 
lekérdezések – járulékadat kivonat – új lekérdezés ). Például az  OEP-ra „átugorva” 
az ügyfélkapus weblapon le lehet kérni a saját „betegéletutat", amin minden orvosi 
ellátás, recept kiváltás ellenırizhetı forintosítva, évekre visszamenıleg. ( ez  csak 
saját TAJ számra kérhetı le). 
EZ AZ IDEIGLENES REGISZTRÁCIÓ 30 napig használható. 
Persze cég esetén regisztrált magánszemély is csak akkor nézheti meg egy cég adatát, 
ha erre külön felhatalmazása van – idéntıl ez a 08T180-ason adható be elızetes 
regisztráció után. Természetesen az esetek legnagyobb részében a könyvelı, 
adótanácsadó van regisztrálva a  cégek oldaláról, ezért rajtuk keresztül  érdemes a 
törzsadatokat lekérni a leírtak miatt most ebben a félévben. 
  
Az egyéni vállalkozóknál az a terv jelenleg, hogy 2008. 06. 30-ig le fogják cserélni 
a vállalkozó igazolványokat térítésmentesen a TEÁOR’08 miatt. 
VigyázzonVigyázzonVigyázzonVigyázzon  aki esetleg már nagyon régen( ezalatt 1997. elıtti idıt kell elsısorban 
érteni)kapta meg egyéni vállalkozási engedélyét, és akkor még nem kellett sok 
tevékenységnél a szakképesítést igazolni. Náluk még mindig hatályos az a törvényi 
elıírás, hogy a korábban már engedélyezett tevékenységüket  továbbra is 
gyakorolhatják, de amint pld. az eddigi könyvkereskedése mellé egy új szakmát akar 
„felvenni” a vállalkozói igazolványába, ha nem volt és most sem rendelkezik az elıírt 
képesítéssel, az eddigi tevékenységét ( tehát pld. a könyvkereskedést) se csinálhatja 
tovább, mert változtatási igénnyel lépett fel. 
Persze ilyenkor a TEÁOR változás miatti csere se illetékmentes, de ez a kisebb 
probléma lenne, mint a szakképesítés kérdése sokaknál, tehát akit ez érint, az ne 
akarjon változtatni eddigi tevékenységi körén.    
  
Szeretném még az SZJ számok témakörét érinteni.  
Eddig ugye az volt az alapelv, hogy volt a négyjegyő szakmakód ( TEÁOR) , 
és annak „alábontásából” képzıdött  a min. 6 jegyő SZJ szám, amivel a kiadott 
számlán a tevékenységünket jelöltük, és a régi (2007. 12. 31-ig hatályos áfa tv. ) 

is nagyon sok törvényi elıírást ehhez kötött, illetve ezzel tudtuk beazonosítani a 
kérdéses eseteket, kötelezı jelleggel is meghatározott tevékenységeknél.  
2008. január 1-tıl viszont hiába változott a TEÁOR’03  TEÁOR’08-ra az SZJ 
szám, amennyiben ezt ráírnánk a számlára, nem követi a korább évek 
gyakorlatát, és nem TEÁOR’08 alábontásából alakultan írható a számlákra, 
hanem az eddigi SZJ számok használhatóak (nem kötelezı ráírni a számlára). 
  
Budapest, 2008-02-20 

                                                             Illy Katalin  
                                              VOSZ Pénzügyi Szekció elnök 

  
  
  
  
  


