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Tóth Lószló|

A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozá-
sához számos olyan követelménynek kell megfelelnie, amelyek teljesíté-
se meglehetősen hosszú idót vesz igénybe és gyökeres változtatásokat
igényel mind az á|lam szervezÉtétől, mind a gazdaság szereplőitől. Az
egyik ilyen követelmény az Unión belüli egységes termék-nyilvántartási
rendszer megteremtése. Ugy az esetleges tagság csak úgy nyerhető el,
amennfben ez a feltétel teljesül. Ennek megfelelően a Maryar Köztár-
saság Parlamentjének törvényi felhatalmaziása alapján a Központi sta-
tisztikai Hivatal néhány éwel ezelótt megkezdte egy olyan termékcso-
portosító rendszer kidolgozását amely kompatibilis az Unióban alkalma-
zott rendszerrel. Az új termékosztályozási rendszer elkészült és a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal elnökének90}6l1995. (SK4.) KSH számú köz-
leményével Belföldi Termékosztályozá§ (BTO) néven 1996január 01-
ével kötelezően hatá|yba lépett. Az áttérés zökkenőmentes végrehajtása
érdekében fél éves átmeneti idő került bevezetésre, amelyben a korábbi
és az új termékosztályozások kűlön és eryüttesen is alkalmazhatók.

Néhány fontosabb kienelés a közleményből:

1. 1.) A BTO hivata|os stati§ztikai használatbavételét követően a

BTO csoportosítási rendszerét kell alkalmazni - a mezőgazdasá$ és er,
dészeti termékek, illetve az ipari termékek hivatalos statisztikai számba-
vételének tartalrni azonossága érdekében - a nemzntgazdaság valamennyi
ágazatában a termelés, a belkereskedelmi forgalom, az anyaggazdálko,
dás, illetőleg a felhasználás (fo5lasztás) tekintetében.

1. 2.) Az 1. pont 1. bekezdésben foglalt követelmény érvényesítése
érdekében a gazdálkodó szervezet által kibocsátott számlákon - függet-
lenúl a szerv belső nyilvántartási számrendszerétől - célszerű feltüntetni

Tóth Lá§zló mk.ómagy, MH Artyagi-Technikai Informatikai Közponl, Termékazonosító o§ztáy-
vezetó
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a belföldi forgalomba került termék (áru, anyag) BTO szerinti teljes ter-
mékszámát.

3, 1.) A BTO hivatalos statisztikai ha§ználatbavétele után az Ipari
Termékek Jeryzéke (ITJ), a Hadiipari Termékek Jeg5,zéke (HTJ), a Me-
zőgazdasági és Erdészeti Termékek Jeg5zéke (METJ), továbbá a Számí-
tástechnika-alkalmazási Termékek Jegyzéke (SZATJ) hivatalos statisz-
tikai célokra nem alkalmazható.

3. 2.) A BTO a mezőgazdasági és erdészeti termékek, illetve ipari
termékek nemzetgazdasági szintű osztályozása; alkalmazása nem érinti
az Egységes Termékazonosító Kód (ETK) és más, szakmai célú termé-
kazonosítási rends zsr ek használatát.

4. 2.) A BTO hivatalos statisztikai használatbavételének időpontja
196. január 1.

A Belföldi Termékosáályoziis rendelteté§e, álkalmaá§i teriiüete

A termékosztályozások módosítása azért szükséges, mert az Európai
Unióhoz történő csatlakozás egyik fontos előfeltétele a nemzetközileg
kótelező érvényű statisztikai normák (fogalmi és módszeítani előírások,
tevékenpégi és termékosaályozások) alkalmaziása d§szehasonlítható §ta-
tisztikák elkészítése érdekében.

Az új Belföldi Termékosúályoz^ ezt akövetÉlmenyt kielégítve, alap-
struktúrájában közvetlenül kapcsolódik az Európai Unió érvénycs osz-
tályozásaihoz.

Alkalmazása megkönnyíti eg5nészt ahazai gyártásű ipari, illetve me-
zógaznasági, erdészeti es halászati termékek adatainak nemzetköá össze-
hasonlítását, rnásrészt a termelés és a kükereskedelrni forgalom árucsopor-
tonkénti adatai közcitti kapcsolatok vizsgálatát.

A nemzetközi követelményekhez igazodás következtében a BTO,
mint az Európai Unió kötelezó termékosztályozásaival összehangolt ter-
mékcsoportosítási rendszer, számo§ teíületen gyökeresen eltér a korábbi
hazai termékosztályozások csoportosításaitól, azok tartalmától, részlete-
zetíségétől, sorrendjétől. Emiatt az Ipari Termékek Jegyzéke (ITJ), a
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Mezőgazdasági és Erdészeti Termékek Jegyzéke (METJ), a Számítás-
technika-alkalmazási Termékek Jegyzéke (SZATI), il|etve a Hadiipari
Termékek Je5zéke (IITL1 keretében használt csoportosításokól a BTO-
ra való áttérés, vagyis a konkrét termékek új besorolási helyének megál-
lapítása, továbbá a nflvántartások ennek megfelelő átalakítása gondos
előkészítést és jelentős munkaráfordítást igényel a gazdasági élet vala-
mennf érintett s zereplőjétől.

A BTO kiadása nem érinti az eddig a termékek csoportosítására,
megkülönböztetésére a nemzetgazdaságban és a Maryar Honvédségben
használt egyéb termék-besorolási és termékazonosító kódrendszereket
(pl.: Vámtarifaszám, Egységes Termékazonosító kód: ETI( Honvédségi
Egységes Termékkód: HETK). Ezeket változatlan formában és módon
kell a továbbiakban is használni,

A Belföldi Termékosztályoás tartalna és felépítése, összefüg-
gése az Burópai Unió irán;adó osztiályozásaival

A BTo termékcsoportjainak tartalmát is lényegébeí\ az a nemzet,
közileg harmonizált kiilkereskedelmi termékosztályozás (Kombinált Nó_
menklatúra) határozza meg, amelyet az Európai Unió gazdasági osztá-
lyozásai közötti közvetlen kapcsolat |étrehozására alkalmaznak. Ennek
megfelelóen a BTO is " építőkoclaákkéní" veszi figyelembe a külkereske-
delmi és vámeljárási célra ülágviszonylatban erységesen alkalmazott Har-
monizált Áuleíró és Kódrendszer (a hazai jelöléssel: HS) valamint az
Európai Unió ezt továbbré§zletezó Kombinált NómenHatúrájrfuak (CN)
árucsoportjait.

A csoportosítások decimális számoziási rendszerben késziiütek A leg-
részletesebb csoportosítási §zint tételeit egységesen 10 szárnjegyű ter-
mékkód azonosítja, Alapstruktúráját tekintve a BTO közvetlenül kap-
csolódik az Európai Unió hatályban lévő tevékenységi osztályozásához
(NACE), s így kódszám-rendszerének első négy számjegye megegyezik
a NACE megfele|ő szakágazali szintű kódszámaival. Mint ismeretes, az
1992 őta érvényben lévő Úazai TEÁOR, vagyis a gazdasági tevékenysé-
gek egységes ágazati oszíá|yozási rendszere - a kevésbé specializált ma-
gyar gazdaság feltételeihez alkalmazkodva - átmenetileg az Európai Unió
szintjén kötelezónél kevesebb szakágazatot különböztet meg. A BTO
alapstruktúrája már az Európai Unió teljes ágazali readszeréhez igazo-
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di( abból a célból, hogy a NACE rövid távon várható teljes adaptációja_
kor termékméIységben ne legyen szükség újabb átcsoportosítáiotra. A
magyar ágazati rendszer (TEAOR) és a BTO kódszámainak 1-2. szám-
jegye mát most is azonos, A 3-4. számjegyek is csak ott különböznek,
ahol az Európai Unió a hazainál részletesebb alágazati, illetve szakága-
zati bontásokat használ.

A BTO-ban az osztályozás elve kóveti a termékek ágazati eredetét
mind a mezőgazdasági, erdészeti és halászati, mind a bányászati, feldol-
gozó-ipari és energiaszolgáltatási termékek körében. Ennek megfelelő-
en a BTo további aggregációs szintjeitjelző 5. és 6. kódpozíciók teljesen
megegyeznek az Európai Unió "Tevékenységek szeinti termékosztályo-
zás"-ának (Classification of Products by Activity: CPA) megfelelő kód-
számaival. ABTO 7 -1,0. pozícióján történt a (szakágazati főtevékenység-
hez taííoző) termékcsoportok, termékek konkrét meghatározása, beso-
rolása.

A BTO mezőgazdasági, erdészeti á halászati fejezeteinek kialakí-
tásakor- az Európai Unió által ajánlott általános rendező elvekre építve
- a BTO 7_70. kődpozícióin nyílt lehetóség a hazai sajátosságok figye-
lembevételére is.

A BTO ipari termékcsoportosításai végső soron az Európai Unió
erységes iparstatisztikai termékjeg5zékére (PRODucts of the European
COMmunity: PRODCOM) épülnek. (A PRODCOM valamennyi tag-
országra kötelező alkalmazását az EEC-Tanács 392411991. számú tör-
vényszintú rendelkezése írta elő, legkésőbb 1995, éü hatállyal,)

A termelési és külkereskedelmi termékadatok közvetlen kapcsola-
tának létrehozása érdekében a PRODCOM kidolgozásakor "építőkoc-
kákként" veltékftryelembe a külkereskedelmi és vámeljárási célokra ü-
lágviszonylatban erységesen használt Harmonizált Á,ruleíró és Kódrend-
szer (Harmonized Commodity Description and Coding System: HS), il-
letőleg az Európai Unió céljaira kidolgozott részletezettebb vá|íozata:
az ún. Kombinált Nómenklatúra (Combined Nomenclature: CN) árucso-
portjait. Végső soron a PRODCOM valamennf termékcsoportjának tar-
talmát a 6 számjeglű HS-kódokra, illewe a 8 számjeg5ni CN-kódokra
utaló hivatkozásokhatfuozzák meg. Az esedékessé váló CN-módosítá-
sokat értelemszerúen a PRODCOM-nak is figyelembe kell vennie.
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A PRODCOM 1995. étlváltozata mintegy €00 ipar termékcsoport
(illetve ezen belil 225 ipari szolgáltatás) főbb termelési adatainak köz-
lésére kötelezi az Európai Unió tagországait. Ehhez járul egy közel 900
tételből álló fakultatív lista (az ún. "B"-tételekjegyzéke), az ebbenfoglalt
termékek megfigyelése önkéntes, az adott ország döntésétől függ. Ebbe
a kórbe főleg olyan termékek tartoznak, amelyekről az iparstatisztika az
adott HS/CN tételek további részleíezését igényli, azonban a vámeljárás_
nál érvényesíthető felülvizsgálat nem szolgáltat ehhez elegendő támpon-
tot, (Külkereskedelmi vonatkozásban általában a termékek rendeltetés
szerinti bontása a problematikus, mivel a vámeljárások túlnyomórészt az
anyag szerinti megkülönböztetéseken alapulnak. Belföldi viszonylatban,
azaz maguknál a ryártóknál üszont többnfre nem okoz nehéxéget a
rendeltetés szerinti csoportosítás.)

ABTO ipari fejezeteinek kialakításakor alapkövetelmény volt, hogy
a - hazai sajátosságokat is figyelembe vevő - termékcsoportosítások alap-
ján maradéktalanul ki lehessen elégíteni a PRODCOM által támasztott
igényeket (a fakultatív tételeket is ideértve). A korábbi hazai csoporto-
sítások fenntartása ezért csak olyan esetekben volt megoldható, ha az
eltérő csoportosítási ismérvek érvényesítése nem vezetett a részletező
tételek számának aránytalan növekedéséhez. Konfliktus esetén a nem-
zetközi összehasonlíthatóság igényenek kellett prioritá§t kapnia.

Aszakértői javaslatokra támaszkodó, sáles körű koordinációs mun-
ka eredményeként a BTO részletezettsége nagyságrendileg megfelel az
ITJ, illetve METJ korábbi tételszámainak. A BTO egészét tekintve az
elemi (tovább nem bontott) és a különböző szinten,ggregált tételek eg5rüt-

tes száma kismértékben meghaladja a 17 500 terméktételt. Ebből a me-
zőgazdasági, erdészeti és halászati fejezetek megközelítőleg 20fi) tétel-
lel, az ipari fejezetek több mint 15 500 terméktétellel részesednek. A
BTO statisztikai használatbavétele után 1996-tól jelentendó termékek
köréról a Központi Statisztikai Hivatal konkrét jegyzékeket (segéd-nó-
menklatúrákat) dolgoz ki és bocsát az érintett adatszolgáltatók rendel-
kezésére.

A BTO-hoz nem kapcsolódnak külön szövege§ tartalmi meghatáro-
zások, mivel a BTO valamennf 10 számjegy mélységű termékcsoportjá-
nak tartalmát egységesen a 8 számjegyú CN-hivatkozások rögzítik. A CN
7995. éviváltozatának kódszámait és szövegét a maryar adaptációja tar-
ía|mazza.Eztmegelózően a fóbb változásokról a HS 6 számjery mélységú
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struktúrája és szöveges megnevezései nyújtanak táiékoztatásí. Bzek az
1996. éü Kereskedelmi Vámtarifából ismerhetők meg.

A BTO termékmegnevezéseinek szövegezésekor általános követel-
ményvolt az önmeghatározó (soronként is értelmezhetó) megnevezések
kialakítása. Néhány olyan esetben azonban, amikor a különbó ző ismér-
vek rendszeres megismétlése nehezítette volna aZ áttekintést, az utolsó
pozíciók mellett csak az adott isméwre utaló, lerövidített §zöveg jelenik
meg. Ilyenkor a megnevezés az összevontabb termékcsoportnál feltün-
tetett megnevezéssel összeolvasva válik teljessé.

A BTO a termékek egységes nyilvántartásának elősegítése érdeké_
ben feltünteti azokat a fizikai mértékegységeket is, amelyek a termékek
számbavételénél számításba jönnek. Többségük megegyezik a kűlkeres-
kedelmi megíigyeléseknél (illetve a vámeljárásnál) alkalmazott mérték-
eg5négekkel.

ABe|földi Termékoszíályozás fordítókulc§ai é§ használatuk

Az áíIétés az Európai Unió osztályozásaival összehangott Belföldi
Termékosztályozásra azzal a követelménnyel jár, hogy valamennl bel-
földön előállított, forgalmazott vagy felhasznált, illetve befekteté§i vagy
forgóeszközként nyilvántartott termékre (árura, anyagra) vonatkozóan
meg kell határozni az új, a BTO-nak megfelelő basorolási kódszámot.

Az áttérés segítése célj ából a KSH részletes fordítókulcsokat dolgo-
zott ki, amelyek a következők:

- BTO-CN fordítókulcs: a tovább már nem részletezett (vagyis
elemi szintű) BTO-tételek tartalmának értelmezéséhez nyújt
segítséget azáltal, hogy az odatartozó termékek köíét a vámel-
járásnál használatos kódszámokkal is meghatározza. A CN jelö-
lés közvetlenül a Kombinált Nómenk]atúrára (Combined No-
menclature) utal, köZvetetten pedig a HS/CN-hez kapcsolódó
tartalmi magyarázatokra s azok aktuális kiegészítő megjegyzése-
ire is vonatkozik. A CN az Európai Unió kötelező kúlkereske_
delmi és vámnómenklatúrája, amelynek hazai adaptálása a CN
változatlanul átvett 8 számjeg5ni struktúrájához kapcsolódó ma-
gyar vámtarifa-alszámok kialakítását jelenti.
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- BTO-METJ/ITJ itl, METJ/ITJ-BTO fordítókulcsolc a BTO és
a korábbi hazai termékcsoportosítások közötti összefiiggésekre
mutatnak rá. A kétirányu megközelítés egrészt a termékek új
besorolási helyének keresését, másíészt az át§oíolások ellenőr-
zését segíti.

A nemzetközi összehangolás körébe bevont termelési szemléletú,
illetve vámeljárásra szolgáló termékosztályoaások jelentós strukturális kü-
lönbségei folytán viszonylag alacsony a direkt kapcsolatok száma, varyis
azoké az eseteké, amikor ery BTO-tétel tartalmilag teljesen megeryezik
valamely CN-, illewe ITJMETJ-tétel tartalmával (1:1 kapcsolat). Szá-
mos ágazatban gyakoribb az az eset, hogy mind a BTO-CN, mind a BTO-
METJ/ITJ fordítókulcsok többes, illetve többsxirös összefiiggésre (1:n,
illewe m:n kapcsolatra) utalnak A fordítókulcsok által kifejezett struk-
túraváltozások (eltérések) a következók lehetnek:

- Legeryszerűbb (de legkwésbe tipikus) a direkt kapcsolat, amikor
az adott termék mindhárom termékosztályozásban eryetlen elemi
szintű tételként, azonos tartalommal található meg,

- Többes (1:n) kapcsolatnak az tekinthető, amikor valamely ter-
mékosztályozás egyetlen elemi szintű tétele részeke bontva
szerepel a kapcsolódó termékosztályozás(ok)ban. A fordítókul-
csokban az "ex" jelzés hívja fel a firyelmet arra, hogy az adott
termékcsoportnak csak egy része tartozik a má§ik termékosztá-
lyozás megfelelő elemi tételéhez, illetve, hog5l az "ex" jelzesű
termékcsoport több elemi tételhez kapcsolható a másik termék-
osztályozásban.

_ A többszöós (m:n) krpc§olatok különösen a fontosabb foryasz_
tási cikkek (textiltermékek, ruházati cikkek, bőráruk, lábbelik
stb.) esetében tekinthetők általánosnak. Ekkor a különbözó
csoportosítási ismérvek (esetleg azok eltérő sorrendű) alkalma-
zása miatt az új BTo-tételek tartalma sok ITJMETJ-, illetve
CN-csoport részelemeiből tevődik össze, A megfeleltetés bo-
nyolultsága miatt fokozott figyelmet igényel az alkatrészek, tar-
tozékok kapcsolatainak kérdése. Az alkatrészek és a tartozékok
az ITJ-ben speciális megkülönböztető jelzé§sel (-10, illetve -20
kiegészítő kódjellel) általában a megfelelő késztermék, gép,
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berendezés termékfőcsoportjában szerepeltek. A BTo - iga-
zodva a CN által determinált elhatárolási lehetőségekhez - túl-
nyomórészt az alkatrészek, tartozékok félgyártmányait (vagyis a
még további megmunkálást igénylő öntvényeket, kovácsolt, saj-
tolt stb. termékeket) csoportosítja anyaguk és a gyártásuknál
alkalmazott technológia szerint. A közelebbi meghatározás ér-
dekében a BTO-CN fordítókulcsok között ezeknél a BTO-té-
teleknél azokat a késztermékeket, gépeket, berendezéseket tar_
talmazó CN-tételeknek a felsorolása szerepel, amelyekhez az
illető félgyártmány készremunkálása után) felhasználható.

- Néhány kivételes esetben nincs kimutatható összefüggés (1:0
kapcsolat), mert a CN illewe a METJ/ITJ nem foglal magában
olyan kategóriát, amelyhez a kérdéses BTO-tétel tartalmilag
kapcsolódhatna. A kimutatható kapcsolat biányára a fordító-
kulcs megfelelő oszlopában feltüntetett "-" jel hívja fel a figyel-
met.

A BTO szerinti termékbesorolás végrehajtása

A BTO alkalmazására történó áttérákor egyszeri, de a régi és új
c§oportosítá§ok nagyínéfiékíi e|téíése miatt igen bonyolult feladatot je-
lent az eddig az ITJ, illetve METJ rendszerében nyilvántartott termékek
BTO-beli helyének meghatározása. Importált termékek esetében pedig,
amelyeknek elsódlegesen a HS- vagy CN-kódszáma ismert, a BTO sze-
rinti besorolás a jövőben is folyamatos feladatként fog jelentkezni.

E múveletek végrehajtását leghatékonyabban a Központi Statiszti-
kai Hivatal által erre a célra kifejlesztett "Kereső-lekérdező rendszer" se-
gítségével lehet megszervezni. Ez aszámítástechnikai adathordozón be-
szer ezltelő " ke re s ő-le ké rd e zó re nd s zer" ugyanis lehetóséget nyíjt egpészt
a kódszámokon alapuló többirányú megközelítésre, másrészt a különbö-
ző termékosztályozási rendszerek közötti kapcsolatok gyors felismerésé-
re a kérdéses nómenklatúrákban elóforduló megnevezések, szövegré-
szek alapján is.

A Központi Statisztikai Hivatal által a BTO-hoz kidolgozott fordí-
tókulcsokon alaptió "keresó-lekérdező rendszef' - főbb vonásaiban - a
következő feladatokat tudja megoldani:
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- A korábbi belföldi termékosztályozások (ITJ, METJ) termék-
számának ismeretében bemutatja az adott termékíe vonatkozó
elemi szintú BTO-tétel(ek) termélszámát, megnevezését, to-
vábbá a (közvetlenül) fölérendelt aggregáltabb BTO--csoportok
kódszámát illetve megnevezését. Ez utóbbiak ismerete azért
különösen fontos, mert sok esetben az aggregá|t szintek megne-
vezéseiben szerepel utalás olyan ismérvekre, amelyek vala-
mennyi részletező tétel tartalma szempontjából meghatározó
jelentóségűek.

- A keresett termék CN-kódszámának ismeretében - amelynek
első 6 számjerye kö te|ezően egyezika HS-kódszámmal - bemu-
tatja a megfeleló elemi szintű BTO-termékcsoport(ok) kódszá-
mát és megnevezését, továbbá a (közvetlenül) fölérendelt agg-

regáltabb BTO--csoportok kódszámát, illetve megnevezését.

- A kiinduló termékszám ismeretének hiányában alkaimas a konk-
rét termékmegnevezés (pl. ásvrányvíz) vagy annak szövegrésze
(pl. víz) alapján történő keresésre is, amikor felsorolja mindazon
BTO-tételeket, amelyek számításba jöhetnek az adott konkét
termék besorolásakor. Olyan esetben, amikor a keresett megne-
vezés valahol kizáró bivatkozásként szerepel, a lekérdezéssel
azoknak a tételeknek a köre is megismerhető, amelyek eleve
kívül esnek a besorolási lehetőségeken.

A KSH a BTO anyagát könlv formájában is kiadta, amely két kötet-
ből áll, az első a teljes struktúrát a második a háromirányi fordítókulcs-
rendszert taíta|m^zza. A §zámítógépes rendszer a különféle gépi adott-
ságoknak megfelelően MS-DOS és Windows változata eg5raránt besze-
rezhető. A floppy árát tudatosan az önköltséghez közel állapították meg
annak érdekében, hogy a kis szervezetek is gond nélkül be tudják szerez-
ni, illetve, hory a nagyvállalatoknak- jobb munkaszervezésük érdekében

- érdemes legyen akár több példáry,t is vásárolniuk.
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A BTO kötlyv és floppy beszerzési forrásai:

- KSH Marketing Csoport
1024Bp.II. Bimbó u. 1.

tel:212-ó550

- StatisztikaiKönyve§bolt
1024 Budapest, II. Keleti I(ároly u. 10.
tel:.2724348

- KSH megyei igazgatóságai
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