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Egy EU-rendelet elıírása alapján az eddig alkalmazott TEÁOR’03 helyett a TEÁOR’08 szakmakódokat 
kell alkalmazni 2008. január 1-jétıl. A 2007. évi CXXVI. törvény 479. §-a úgy rendelkezik, hogy a 
korábban bejegyzett és automatikusan átfordítható TEÁOR-számok (tevékenységi körök) esetén a 
nyilvántartást vezetı szerv a módosítást automatikusan bejegyzi. Az automatikusan nem átsorolható 
tevékenységek esetén azonban a cégnek, egyéni vállalkozónak kell kérnie a módosítást legkésıbb 2008. 
június 30-ig, és az APEH-nél is be kell jelentenie a változást. 
                A korábban egységes „nyomozási, biztonsági tevékenység” az új struktúrában több önálló kód 
alá kerül, ezért az egyéni vállalkozói igazolványokat a fenti idıpontig le kell cserélni az 
okmányirodáknál, bejelentve a számváltozást.  
 Amennyiben ez csupán a ’08-as konverzió miatt történik, a csere illetékmentes, s a korábban 
engedélyezett tevékenység(ek) továbbra is gyakorolható(k). Ha azonban változtatni kívánunk a 
tevékenységi körön, valamennyi – tehát az eddigi tevékenységek esetében is – vizsgálják az elıírt 
képesítés meglétét, s ehhez igazolni kell a szükséges képzettséget. Ebben az esetben a cseréért illetéket is 
kell fizetni. 
                Számlázáskor azonban a régi SzJ-számokat kell használni (Áfa törvény 169. §). 
                A TEÁOR’03 és ’08 közötti fordítókulcsok megtalálhatók (interneten) az Ügyfélkapu/eBEV 
szolgáltatás-törzsadatok pontnál, amit regisztráció után lehet igénybe venni. Regisztráció sem szükséges 
a http://portal.ksh.hu címen a fordítókulcs megtekintéséhez a Szolgáltatások menüpont alatt. 
 
A biztonságvédelmi szakmát érintı számváltozások: 
TEÁOR’03                                           TEÁOR’08 
7460 Nyomozási, biztonsági          8010 Személybiztosítási tevékenység 
          tevékenység                                 -     páncélautós szolgáltatás 

-          testırszolgáltatás 
-          biztonsági ırszolgálat 

8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás 
   -   elektronikus biztonsági riasztórendszerek közvetlen és 
távfelügyelete,    beleértve a telepítést és karbantartást is, ha nem 
elkülönülten - tehát az üzemeltetéssel együttesen - végzik 
   - mechanikus vagy elektronikus zárszerkezetek, páncélszekrények 
felszerelése, javítása, átépítése és beállítása a késıbbi megfigyeléssel, 
távfelügyelettel összefüggésben 
8030 Nyomozás 
   -    minden magánnyomozással kapcsolatos tevékenység 

4531 Villanyszerelés                           4321 Villanyszerelés 
- beléptetı rendszerek, kamerás megfigyelırendszerek, 

elektronikus áruvédelmi kapuk, elektronikus személy- és 
csomagátvizsgáló berendezések telepítése, szerelése, karbantartása, 
javítása, amennyiben az üzemeltetéstıl elkülönülten végzik 

                                                               (ha üzemeltetéssel együttesen végzik, a 8020-ba tartozik) 
                 
 

Az ORFK Rendészeti Fıigazgatóság Igazgatásrendészeti Fıosztályának vezetıje levélben a 
következıkre hívta fel a figyelmet: „A tevékenységi kör megfelelı módosítását, amennyiben a TEÁOR 
szám szerepel a rendırhatóság által kiadott mőködési engedélyen, az érintett személyeknek kell 
változásként bejelenteniük…. A TEÁOR számra vonatkozó változás bejelentése miatt, amennyiben a 
társas vállalkozás egyben új cégjegyzékszámot kap, vagy az egyéni vállalkozónak megváltozik a 
vállalkozási igazolvány száma, az új cégjegyzékszámot, illetve az új vállalkozói igazolvány számot 
szerepeltetni kell a mőködési engedélyben. … a változást a vállalkozó köteles a tárgyhót követı hónap 
ötödik napjáig a mőködési engedély kiadására jogosult rendırkapitányságnak bejelenteni.” Az 
adatváltozás miatt a határozat kicseréléséért – tájékoztat továbbá a levél – 7.600 Ft igazgatási díjat kell 
fizetni. 
 

 




