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Jogi alap (Forrás):
 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2021. (XII. 20.) MvM rendelete az Ipari
Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM
rendelet módosításáról
 A Bizottság (EU) 2019/1933 rendelete (2019. november 6.) a 3924/91/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó PRODCOM-lista
megállapításáról
 A Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az ipari termelés közösségi
felmérésének létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
 A Bizottság 1209/2014/EU rendelete (2014. október 29.) a termékek tevékenység
szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet módosításáról
 Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott
statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Bevezetés időpontja (Érvényesség): 2008.01.01.
Az osztályozás története: Az osztályozás elődje a Belföldi Termékosztályozás (BTO) volt,
amely a régi TEÁOR'03-on alapult, és 2007. december 31-éig volt hatályban.
2008. január 1-je óta van hatályban az ITO, amely a TEÁOR'08, TESZOR'08 és PRODCOM
Jegyzék alapján került kidolgozásra. Az ITO 2-3 évente aktualizálásra kerül, a PRODCOM
Jegyzék változásának megfelelően. 2016. január 1-jétől az ITO alapja 6 számjegyen a
TESZOR’15.

Struktúra:
A 12 jegyű ITO kód felépítése:
- az első négy számjegy megegyezik a tevékenységek egységes ágazati osztályi
rendszerével (TEÁOR’08)
- az első hat számjegy megegyezik a termékek és szolgáltatások osztályozási rendszerével
(TESZOR’15)

-

-

az első nyolc számjegy megfelel a PRODCOM szerinti kódnak, „HU” forrású sorok
esetében a KSH által képzett kód
a 9. számjegy esetében a KSH-nak további lehetősége van a magyar sajátosságok
bontására („HU” forrású sorok), amennyiben a 7. és a 8. számjegy már foglalt
(PRODCOM kódok esetén)
a 10-12. számjegy a mértékegységet jelöli

Rövid tartalmi leírás:
Az Ipari Termékosztályozás (ITO) termékeket és szolgáltatásokat tartalmazó, hierarchikus
osztályozás. Az Eurostat által kiadott PRODCOM jegyzék hazai sajátosságokkal kiegészített
változata. Az ITO jegyzéket alkalmazzuk az ipari termékek és szolgáltatások termelésének
megfigyelésére.
Felhasználási területe:
Az „Éves termékstatisztikai jelentés” (1039 OSAP) által az ITO jegyzék szerint figyeljük meg
az ipari termékek és szolgáltatások termelését és értékesítését, mennyiségben és értékben.
Kapcsolat nemzetközi osztályozásokkal:
Az ITO jegyzék alapja az Eurostat által kiadott, ipari termékekre vonatkozó PRODCOM lista.
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