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Jogi alap (Forrás): A közigazgatási és igazságügyi miniszter 36/2011. (XII.23.) KIM
rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról
Bevezetés időpontja (Érvényesség): 2012.01.01.
Az osztályozás története:
A Szakmakód jegyzéket eredetileg az APEH dolgozta ki az egyéni vállalkozások
tevékenységének azonosítására. A nómenklatúra foglalkozási, szakképesítési szemléletű volt.
A TEÁOR 1998-as átállását követően a Szakmakód jegyzék KSH-APEH közös nómenklatúra
lett, és a TEÁOR-ra épülve tevékenységi szemléletűvé vált. A TEÁOR struktúráját követi, és
azt további két-számjegyen az egyéni vállalkozásokra jellemző tevékenységek szerint bontja
tovább. A hat-számjegyű alábontásoknál adóalany-nyilvántartási szempontok, az egyéni
vállalkozásokra illetve az egyes tevékenységekre vonatkozó ágazati jogszabályok is szerepet
játszanak.
A Szakmakód jegyzéket a TEÁOR 2003. évi majd 2008. évi változásait követően átdolgoztuk.
A köztes években a beérkezett igények alapján minden évben módosítottuk.
2008.01.01. óta a Szakmakód jegyzék a KSH felelősségi körébe tartozik. Módosítására
általában a hazai jogszabályok változásai miatt van szükség. Az NAV és KEKKH – mint a
Szakmakód jegyzék legfőbb felhasználói – részt vesznek a nómenklatúra szakmai
véleményezésében, illetve kezdeményezik a részükről indokolt módosításokat.
Az évenkénti aktualizálást szükségessé teszik a jogszabályi változások leképzése, illetve ezek
hatásaként és/vagy az ezektől független, az egyéni vállalkozások tevékenységi körében
tapasztalható strukturális eltolódások, amelyeket a jegyzéknek is tükröznie kell az új, illetve
jelentőssé vált tevékenységek önálló tételként való megjelenítésével, a megszűnt
tevékenységek törlésével.
2010.12.31-ig:
A Szakmakód jegyzéket kellett alkalmazni a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni
vállalkozók, az egyéb engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozók, az általános forgalmi adó
hatálya alá tartozó vagy adószám kiváltására kötelezett magánszemélyek, valamint az egyéni
cégek bejelentésre kötelezett tevékenységeinek besorolásánál és nyilvántartásánál.
2011.01.01-től:
A Szakmakód jegyzéket kell alkalmazni az egyéni vállalkozások tevékenységeinek
besorolására a 10/2010. (XII.29.) KSH közlemény mellékletét képező Szakmakód Jegyzék
szerint.
E Közlemény alkalmazásában egyéni vállalkozásnak kell tekinteni:
a) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv. hatálya alá
tartozó, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozókat;
b) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, az alábbi tevékenységet
folytatókat:
ba) a magán-állatorvosi tevékenység,
bb) az ügyvédi tevékenység,
bc) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység,

bd) a közjegyzői tevékenység,
be) az önálló bírósági végrehajtói tevékenység.
c) az adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó
magánszemélyeket, az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyt, a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti
mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyt.”
2012.01.01-től
A Szakmakód jegyzék megnevezése sok félreértésre adott okot, ugyanis – megnevezésével
ellentétben – nem szakmákat, hanem az egyéni vállalkozások által végzett tevékenységeket
tartalmazza. Ezért halaszthatatlanná vált a jegyzék megnevezésének megváltoztatása, amely a
jegyzék tényleges céljával, tartalmával adekvát. Ennek megfelelően 2012. január 1-jétől az
eddig Szakmakód jegyzék néven ismert nómenklatúra új elnevezéssel, Önálló vállalkozók
tevékenységi jegyzéke (rövidítve: ÖVTJ) néven lépett hatályba. Az új megnevezés
egyértelművé teszi az osztályozás tartalmát.
Az új Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzék egyes tételeihez időközben elkészültek a
tartalmi meghatározások. A tartalom kidolgozásánál a Gazdasági tevékenységek egységes
ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) és a Termékek és szolgáltatások osztályozási
rendszere (TESZOR) tartalmi meghatározásait vettük alapul.
Ez az osztályozás elsősorban hazai osztályozásnak minősül, ezért a struktúrát érintő évenkénti
változtatások egyrészt a hazai sajátosságokból, a hivatalhoz érkezett besorolási problémákból,
másrészt a közigazgatási egyeztetések során felmerült szakmai szervezetek javaslataiból
eredtek.
2015.03.01-től
A hazai jogszabályok és a nomenklatúra harmonizációja, valamint az év során bekövetkezett
jogszabályi változások leképezésén kívül, a 1209/2014/EU Bizottsági Rendelettel 2015. január
1-jével hatályba lépett CPA Ver.2.1 (magyarul: TESZOR’15) tette szükségessé a változások
átvezetését az ÖVTJ struktúrában.
Struktúra:
1. szint: 1-4 számjegy: TEÁOR’08 szakágazat
2. szint: 5-6 számjegy (a tevékenység TEÁOR’08-on belüli sorszáma): szakmakód tételek
Rövid tartalmi leírás:
A Szakmakód jegyzék a TEÁOR’08 alapján készült, a jellemzően egyéni vállalkozók által
üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységek TEÁOR-nál részletesebb csoportosítása és
megjelenítése céljából. A TEÁOR’08 az Európai Unió tevékenységi osztályozása, a NACE
Rev.2 magyar nyelvű változata. A szakmakód tételek értelmezésében a TEÁOR’08 tartalmi
meghatározásai az irányadók.
Az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékének kidolgozásánál törekedtünk arra, hogy a
jegyzékben csak azon TEÁOR’08 szakágazatokhoz rendeljünk ÖVTJ kódokat, amely
tevékenységeket egyéni vállalkozók, adószámos magánszemélyek üzletszerűen végezhetnek,
illetve amelyekkel kapcsolatban nyilvántartási, bejelentési kötelezettségük van. Ezért az ÖVTJ
nem minden TEÁOR’08 szakágazatot tartalmaz és részletez tovább.
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