
IV 

(Tájékoztatások) 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

Európai uniós piacra jutási ajánlat a Gazdasági Partnerségi Megállapodások (EPA-k) keretében az 
afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-) államok számára 

(2010/C 59/01) 

E közzététel jogilag nem kötelező érvényű, csak tájékoztató jellegű. Kizárólag a mindkét fél által aláírt 
EPA-kban szereplő rendelkezések jogilag kötelező érvényűek. 

Az AKCS-államok csoportja és az Európai Közösség, továbbá tagállamai között létrejött partnerségi megál
lapodás (Cotonoui Megállapodás) 36. cikke előírja, hogy a felek között új, a WTO-szabályokkal összeegyez
tethető kereskedelmi megállapodást kell kötni, hogy az a 2007. december 31-én hatályát vesztett, korábban 
alkalmazott egyoldalú kereskedelmi preferenciarendszer helyébe lépjen. Ennek megfelelően az Európai 
Közösség 2007 decemberének végéig a Karib-térséggel teljes körű EPA-ról szóló tárgyalásokat, illetve 
több afrikai és csendes-óceáni régióval és országgal számos átmeneti EPA-ról szóló tárgyalást zárt le. 

E megállapodások alapján az Európai Közösség rendeletet fogadott el, amely vám- és kontingensmentes 
piacra jutást biztosít az EU piacára valamennyi, teljes körű vagy átmeneti EPA-t parafáló AKCS-államból 
származó áru számára. A megállapodás alól az egyetlen kivételt a fegyverek és lőszerek (a Harmonizált 
Rendszer 93. fejezete) képezik, amelyekre továbbra is érvényben marad a legnagyobb kedvezményes 
vámtétel alkalmazása. 

A Karib-térséggel létrejött teljes körű EPA-t 2008. október 15-én írták alá (ld. HL L 289., 2008.10.30.). 

Jelenleg az Európai Közösség írja alá és ratifikálja az átmeneti EPA-kat, valamint fejezi be a teljes körű 
EPA-król szóló tárgyalásokat az afrikai és a csendes-óceáni országokkal és régiókkal. 

Annak érdekében, hogy az EPA-kban szereplő piacra jutási rendelkezések összeegyeztethetőek legyenek a 
WTO-szabályokkal, összhangban kell lenniük a GATT XXIV. cikkével, amely előírja, hogy egy szabadkeres
kedelmi terület felei lényegében a kereskedelem egészére kiterjedően szüntessék meg a vámokat és egyéb 
korlátozó kereskedelmi szabályozásokat az integrációt alkotó területek között. 

Az uniós piacra jutási ajánlat ennek megfelelően vám- és kontingensmentes piacra jutást biztosít az AKCS- 
államokból származó, a Harmonizált Rendszer 1–97. fejezetében szereplő valamennyi termék számára, a 
fegyverek és lőszerek kivételével. 

Az EU piacra jutási ajánlatát ezen értesítés 1. mellékletében teszik közzé. A kivételek, átmeneti rendelke
zések és a védintézkedési rendszerek részletes magyarázata a 2. mellékletben szerepel. Az AKCS-államokra 
és a regionális csoportokra vonatkozó piacra jutási szabályok az egyes államok vagy csoportok esetében 
eltérőek, és azokat az egyes EPA-k részeként tárgyalják.
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MELLÉKLET 

Vámtarifa-megállapodás 

Kód Szöveg Vámtételek 

01 ÉLŐ ÁLLATOK 

0101 Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér 0 

0102 Élő szarvasmarhafélék 0 

0103 Élő sertés 0 

0104 Élő juh és kecske 0 

0105 Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk 0 

0106 Más élő állat 0 

02 HÚS ÉS ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS VÁGÁSI MELLÉKTERMÉKEK ÉS BELSŐSÉGEK 

0201 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve 0 

0202 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva 0 

0203 Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva 0 

0204 Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva 0 

0205 Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva 0 

0206 Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési 
célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva 

0 

0207 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége 
frissen, hűtve vagy fagyasztva 

0 

0208 Más hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva 0 

0209 Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott 
vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy 
füstölve 

0 

0210 Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, 
szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből 
vagy belsőségből 

0 

03 HALAK ÉS RÁKOK, PUHATESTŰ ÉS MÁS GERINCTELEN VÍZIÁLLATOK 

0301 Élő hal 0 

0302 Hal frissen vagy hűtve a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével 0 

0303 Fagyasztott hal, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével 0 

0304 Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva 0 

0305 Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött 
is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból 

0 

0306 Rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; rákféle 
héjában gőzölve vagy vízben forrázva, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva 
is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) rákféléből 

0
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Kód Szöveg Vámtételek 

0307 Puhatestű állat kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartó
sítva; a gerinctelen víziállatok, a rákfélék és puhatestűek kivételével élve, frissen, hűtve, fagyasztva, 
szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) 
gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével 

0 

04 TEJTERMÉKEK; MADÁRTOJÁS; TERMÉSZETES MÉZ; MÁSUTT NEM EMLÍTETT, ÉLEL
MEZÉSI CÉLRA ALKALMAS ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZER 

0401 Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 0 

0402 Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával 0 

0403 Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy 
cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó 
hozzáadásával is 

0 

0404 Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; máshol nem említett, 
természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is 

0 

0405 Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém) 0 

0406 Sajt és túró 0 

0407 Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve 0 

0408 Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, 
formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is 

0 

0409 Természetes méz 0 

0410 Máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék 0 

05 MÁSUTT NEM EMLÍTETT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK 

0501 Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhajhulladék 0 

0502 Sertés- és vaddisznószőr és sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte vagy a szőr 
hulladéka 

0 

0504 Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével), egészben és darabban, frissen, hűtve, 
fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve 

0 

0505 Madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely tisztítva, 
fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és toll- vagy toll
rész hulladéka 

0 

0506 Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), 
savval kezelve vagy enyvtelenítve; mindezek pora és hulladéka 

0 

0507 Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és 
csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka 

0 

0508 Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem 
megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rákfélék vagy tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont 
megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva, ezek pora és hulladéka 

0
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Kód Szöveg Vámtételek 

0510 Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék 
készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen 
tartósítva 

0 

0511 Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem 
alkalmas élettelen állat 

0 

06 ÉLŐ FÁK ÉS EGYÉB NÖVÉNYEK; HAGYMÁK, GUMÓK, GYÖKEREK ÉS HASONLÓK; 
VÁGOTT VIRÁGOK ÉS DÍSZÍTŐLOMBOZAT 

0601 Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi álla
potban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 
1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével 

0 

0602 Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra 0 

0603 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, 
festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve 

0 

0604 Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó 
nélkül és fű, moha és zuzmó, mindezek frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy más 
módon kikészítve 

0 

07 ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS ZÖLDSÉGFÉLÉK, ÉS EGYES GYÖKEREK ÉS GUMÓK 

0701 Burgonya frissen vagy hűtve 0 

0702 Paradicsom frissen vagy hűtve 0 

0703 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve 0 

0704 Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle frissen 
vagy hűtve 

0 

0705 Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve 0 

0706 Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra 
alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve 

0 

0707 Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve 0 

0708 Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve 0 

0709 Más zöldség frissen vagy hűtve 0 

0710 Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva 0 

0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartó
sítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban 

0 

0712 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve 0 

0713 Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is 0 

0714 Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő- vagy inulintar
talmú hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy 
labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél 

0
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Kód Szöveg Vámtételek 

08 ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS GYÜMÖLCS ÉS DIÓFÉLÉK; CITRUSFÉLÉK VAGY A 
DINNYEFÉLÉK HÉJA 

0801 Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is 0 

0802 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is 0 

0803 Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva Lásd a 
mellék

letet 

0804 Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva 0 

0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva 0 

0806 Szőlő frissen vagy szárítva 0 

0807 Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen 0 

0808 Alma, körte és birs frissen 0 

0809 Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen 0 

0810 Más gyümölcs frissen 0 

0811 Gyümölcs és diófélék nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is fagyasztva, cukor 
vagy más édesítőanyag hozzáadásával is 

0 

0812 Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy 
más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban 

0 

0813 Szárított gyümölcs, a 0801-0806 vtsz. alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe az árucso
portba tartozó szárított gyümölcsök keveréke 

0 

0814 Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva 
vagy sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva 

0 

09 KÁVÉ, TEA, MATÉTEA ÉS FŰSZEREK 

0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi 
kávét tartalmazó pótkávé 

0 

0902 Tea, aromásítva is 0 

0903 Matétea 0 

0904 Bors a Piper nemből; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva 
vagy zúzva vagy őrölve 

0 

0905 Vanília 0 

0906 Fahéj és fahéjvirág 0 

0907 Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár) 0 

0908 Szerecsendió, szerecsendió-virág és kardamom 0 

0909 Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétiköménymag; borókabogyó 0 

0910 Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer 0
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Kód Szöveg Vámtételek 

10 GABONAFÉLÉK 

1001 Búza és kétszeres 0 

1002 Rozs 0 

1003 Árpa 0 

1004 Zab 0 

1005 Kukorica 0 

1006 Rizs 0 

1007 Cirokmag 0 

1008 Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle 0 

11 MALOMIPARI TERMÉKEK; MALÁTA; KEMÉNYÍTŐK; INULIN; BÚZASIKÉR 

1101 Búzaliszt vagy kétszeres liszt 0 

1102 Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével 0 

1103 Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából 0 

1104 Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy 
durván darált), a 1006 vtsz. alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve 
vagy őrölve 

0 

1105 Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából 0 

1106 Liszt, dara és por a 0713 vtsz. alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből, a 0714 vtsz. alá tartozó 
szágóból vagy gyökérből vagy gumóból vagy a 8. árucsoportba tartozó termékekből 

0 

1107 Maláta, pörkölve is 0 

1108 Keményítő, inulin 0 

1109 Búzasikér, szárítva is 0 

12 OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK; KÜLÖNFÉLE MAGVAK ÉS 
GYÜMÖLCSÖK; IPARI VAGY GYÓGYNÖVÉNYEK; SZALMA ÉS TAKARMÁNY 

1201 Szójabab, törve is 0 

1202 Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is 0 

1203 Kopra 0 

1204 Lenmag, törve is 0 

1205 Olajrepce- vagy repcemag, törve is 0 

1206 Napraforgómag, törve is 0 

1207 Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is 0 

1208 Olajosmagliszt és -dara, vagy olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara, a mustárliszt és -dara kivételével 0 

1209 Mag, gyümölcs és spóra vetési célra 0
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Kód Szöveg Vámtételek 

1210 Komlótoboz frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban is; lupulin 0 

1211 Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy 
rovarírtószer, gombaölőszer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy 
porítva is 

0 

1212 Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva 
vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló 
gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt 
cikóriagyökereket is) 

0 

1213 Gabonaszalma és -pelyva nyersen, vágva, őrölve, sajtolva vagy labdacs (pellet) alakban is 0 

1214 Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna (alfalfa), lóhere, baltacim, 
takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban is 

0 

13 SELLAK; MÉZGA, GYANTA ÉS MÁS NÖVÉNYI NEDV ÉS KIVONAT 

1301 Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam) 0 

1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi 
anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is 

0 

14 NÖVÉNYI EREDETŰ NYERSANYAG FONÁSRA; MÁSUTT NEM EMLÍTETT NÖVÉNYI 
TERMÉKEK 

1401 Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, 
kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg) 

0 

1404 Másutt nem említett növényi eredetű termék 0 

15 ÁLLATI VAGY NÖVÉNYI ZSÍR ÉS OLAJ ÉS EZEK BONTÁSI TERMÉKEI; ELKÉSZÍTETT 
ÉTELZSÍR; ÁLLATI VAGY NÖVÉNYI EREDETŰ VIASZ 

1501 Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 vagy a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével 0 

1502 Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével 0 

1503 Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgálva, vagy nem keverve vagy 
más módon nem elkészítve 

0 

1504 Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem 
átalakítva 

0 

1505 Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is) 0 

1506 Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 0 

1507 Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 0 

1508 Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 0 

1509 Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 0 

1510 Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, bele
értve a 1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is 

0 

1511 Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 0
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1512 Napraforgómag-, pórsáfránymag- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg 
nem átalakítva 

0 

1513 Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem 
átalakítva 

0 

1514 Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva 0 

1515 Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de 
vegyileg nem átalakítva 

0 

1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően 
észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve 

0 

1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző 
zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá 
tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével 

0 

1518 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, 
hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 
vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy 
növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keve
réke vagy készítménye 

0 

1520 Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg 0 

1521 Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy 
színezve is 

0 

1522 Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai 0 

16 HÚSBÓL, HALBÓL VAGY RÁKFÉLÉBŐL, PUHATESTŰBŐL, VAGY MÁS GERINCTELEN 
VÍZIÁLLATBÓL KÉSZÜLT TERMÉKEK 

1601 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a 
termékeken alapuló élelmiszerek 

0 

1602 Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér 0 

1603 Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból 0 

1604 Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló 0 

1605 Elkészített vagy konzervált rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat 0 

17 CUKOR ÉS CUKORÁRUK 

1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban Lásd a 
mellék

letet 

1702 Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, 
szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, termé
szetes mézzel keverve is; égetett cukor 

0 

1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz 0 

1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül Lásd a 
mellék

letet
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18 KAKAÓ ÉS KAKAÓKÉSZÍTMÉNYEK 

1801 Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve 0 

1802 Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék 0 

1803 Kakaómassza, zsírtalanítva is 0 

1804 Kakaóvaj, -zsír és -olaj 0 

1805 Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 0 

1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény Lásd a 
mellék

letet 

19 GABONA, LISZT, KEMÉNYÍTŐ VAGY TEJ FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT TERMÉKEK; 
CUKRÁSZATI TERMÉKEK 

1901 Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállí
tott, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított 
anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá 
tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem 
vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz 

0 

1902 Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, 
makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is 

0 

1903 Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy 
hasonló formában 

0 

1904 Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer 
(pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy 
pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) 
előfőzve vagy másképp elkészítve 

0 

1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, 
üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék 

0 

20 ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓFÉLÉKBŐL VAGY MÁS NÖVÉNYRÉ
SZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK 

2001 Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartó
sítva (savanyúság) 

0 

2002 Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva 0 

2003 Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva 0 

2004 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó 
termékek kivételével 

0 

2005 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá 
tartozó termékek kivételével 

0 

2006 Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukro
zott vagy kandírozott) 

0 

2007 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, 
főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is 

0
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2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető 
növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is 

0 

2009 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom 
nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is 

0 

21 KÜLÖNFÉLE EHETŐ KÉSZÍTMÉNYEK 

2101 Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán 
vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek 
kivonata, eszenciája és koncentrátuma 

0 

2102 Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti 
vakcinák kivételével); elkészített sütőpor 

0 

2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, 
és elkészített mustár 

0 

2104 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer- 
készítmény 

0 

2105 Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is 0 

2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény Lásd a 
mellék

letet 

22 ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET 

2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más 
édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó 

0 

2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más 
édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó 
gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével 

0 

2203 Malátából készült sör 0 

2204 Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével 0 

2205 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve 0 

2206 Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és 
alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei 

0 

2207 Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etil-alkohol és más 
szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal 

0 

2208 Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és 
más szeszes ital 

0 

2209 Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló 0 

23 AZ ÉLELMISZERIPAR MELLÉKTERMÉKEI ÉS HULLADÉKAI; ELKÉSZÍTETT ÁLLATI 
TAKARMÁNY 

2301 Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vagy vágási melléktermékből, 
belsőségből, halból, vagy rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból; tepertő 

0 

2302 Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során 
keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is 

0
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2303 Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipré
selt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör- vagy szeszgyártási üledék és hulladék, labdacs 
(pellet) alakban is 

0 

2304 Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs 
(pellet) alakban is 

0 

2305 Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs 
(pellet) alakban is 

0 

2306 Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy 
labdacs (pellet) alakban is, a 2304 vagy 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével 

0 

2307 Borseprő; nyers borkő 0 

2308 Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi 
maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is 

0 

2309 Állatok etetésére szolgáló készítmény 0 

24 DOHÁNY ÉS FELDOLGOZOTT DOHÁNYPÓTLÓ 

2401 Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék 0 

2402 Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta 
dohányból vagy dohánypótlóból 

0 

2403 Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; „homogenizált” vagy „visszanyert” dohány 
(dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia 

0 

25 SÓ; KÉN; FÖLDEK ÉS KÖVEK; GIPSZ, MÉSZ ÉS CEMENT 

2501 Só (beleértve az asztali sót és a denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy 
hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal; tengervíz 

0 

2502 Pörköletlen vaspirit 0 

2503 Mindenfajta kén, a szublimált, a kicsapott és a kolloid kén kivételével 0 

2504 Természetes grafit 0 

2505 Mindenfajta természetes homok, színezve is, a 26. árucsoportba tartozó fémtartalmú homok 
kivételével 

0 

2506 Kvarc (a természetes homok kivételével); kvarcit durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon 
egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában 

0 

2507 Kaolin és más kaolinos agyag, kalcinálva is 0 

2508 Egyéb agyag (a 6806 vtsz. alá tartozó duzzasztott agyag kivételével), andaluzit, kianit és szilimanit, 
kalcinálva is; mullit; samott vagy dinaszföld 

0 

2509 Kréta 0 

2510 Természetes kalcium-foszfát, természetes alumínium-kalcium-foszfát és foszfátkréta 0 

2511 Természetes bárium-szulfát (barit); természetes bárium-karbonát (witherit), kalcinálva is, a 2816 
vtsz. alá tartozó bárium-oxid kivételével 

0

HU 2010.3.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 59/11



Kód Szöveg Vámtételek 

2512 Kovasavas fosszilis por (pl. ázalagföld, tripelföld és diatómaföld) és hasonló kovasavas föld, kalci
nálva is, ha a térfogattömege 1 vagy annál kisebb 

0 

2513 Horzsakő; csiszolókő; természetes korund, természetes gránát és egyéb természetes csiszolóanyag, 
hőkezelve is 

0 

2514 Palakő durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap 
(beleértve a négyzet) alakú tábla formában 

0 

2515 Márvány, travertin, ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfogattö
megű és alabástrom durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb 
vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában 

0 

2516 Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, durván nagyolva vagy fűrésszel 
vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában 

0 

2517 Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy, út- vagy vasútkövezéshez 
használnak vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadám
salak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; 
kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, 
mindezek hőkezelve is 

0 

2518 Dolomit, kalcinálva vagy zsugorítva (szinterelve) is, beleértve a dolomitot durván nagyolva vagy 
fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú 
tábla formában; dolomit döngölőanyag 

0 

2519 Természetes magnézium-karbonát (magnezit); olvasztott magnézia; kiégetett (szinterezett) 
magnézia kiégetés előtt kis mennyiségű egyéb oxidok hozzáadásával is; egyéb magnézium-oxid 
vegyileg tisztán is 

0 

2520 Gipsz; anhidrit; kötőanyag (égetett gipszből vagy kalcium-szulfátból), festve is, kis mennyiségű 
gyorsító vagy késleltető hozzáadásával is 

0 

2521 Kohómészkő; mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításához 0 

2522 Égetett mész, oltott mész és hidraulikus mész, a 2825 vtsz. alá tartozó kalcium-oxid és -hidroxid 
kivételével 

0 

2523 Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement 
festve vagy klinker formában is 

0 

2524 Azbeszt 0 

2525 Csillám, beleértve a hasítékot is; csillámhulladék 0 

2526 Természetes zsírkő durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb 
vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában; talkum 

0 

2528 Természetes borát és ennek koncentrátuma (kalcinálva is), a természetes sóoldatból nyert borát
kivonat kivételével; természetes bórsav, amely szárazanyagtömegre számítva legfeljebb 85 % 
H 3 BO 3 -at tartalmaz 

0 

2529 Földpát; leucit; nefelin és nefelinszienit; folypát 0 

2530 Másutt nem említett ásványi anyagok 0
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26 ÉRCEK, SALAKOK ÉS HAMU 

2601 Vasérc és dúsított érc, beleértve a pörkölt piritet is 0 

2602 Mangánérc és dúsított érc, beleértve a szárazanyagtömegben számítva legalább 20 % mangántar
talommal rendelkező vastartalmú mangánércet és dúsított ércet is 

0 

2603 Rézérc, dúsított is 0 

2604 Nikkelérc, dúsított is 0 

2605 Kobaltérc, dúsított is 0 

2606 Bauxit és dúsított érc 0 

2607 Ólomérc, dúsított is 0 

2608 Cinkérc, dúsított is 0 

2609 Ónérc, dúsított is 0 

2610 Krómérc, dúsított is 0 

2611 Volfrámérc, dúsított is 0 

2612 Uránium- vagy tóriumérc, dúsított is 0 

2613 Molibdénérc, dúsított is 0 

2614 Titánérc, dúsított is 0 

2615 Nióbium-, tantál, vanádium- vagy cirkóniumérc, dúsított is 0 

2616 Nemesfémérc, dúsított is 0 

2617 Más érc, dúsított is 0 

2618 A vas- vagy acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok) 0 

2619 Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, és a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező 
más hulladék 

0 

2620 Fémeket, arzént, vagy ezek vegyületeit tartalmazó salak, hamu és maradvány (a vas- vagy acél
gyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével) 

0 

2621 Más salak és hamu, beleértve a tengeri moszat hamuját is; kommunális hulladék hamuja és 
elégetési maradványa 

0 

27 ÁSVÁNYI TÜZELŐANYAGOK, ÁSVÁNYI OLAJOK ÉS EZEK DESZTILLÁCIÓS 
TERMÉKEI; BITUMENES ANYAGOK; ÁSVÁNYI VIASZOK 

2701 Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag 0 

2702 Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével 0 

2703 Tőzeg (tőzegalom), brikettezve is 0 

2704 Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszén 0
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2705 Világítógáz, vízgáz, generátorgáz és hasonló gáz, a földgáz és más gáz-halmazállapotú szénhid
rogén kivételével 

0 

2706 Kátrány kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből desztillálva és más ásványi kátrány, víztelenítve is, 
vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is 

0 

2707 Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, 
amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét 

0 

2708 Szurok és szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból 0 

2709 Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj 0 

2710 Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan 
készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előál
lított olajat tartalmaz, ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék 

0 

2711 Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén 0 

2712 Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, 
más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is 

0 

2713 Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más 
maradéka 

0 

2714 Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő 0 

2715 Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi 
kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány) 

0 

2716 Elektromos energia 0 

28 SZERVETLEN VEGYI ANYAGOK; SZERVETLEN VAGY SZERVES VEGYÜLETEK NEMES
FÉMBŐL, RITKAFÖLDFÉMBŐL, RADIOAKTÍV ELEMEKBŐL VAGY IZOTÓPOKBÓL 

I. KÉMIAI ELEMEK 0 

2801 Fluor, klór, bróm és jód 0 

2802 Szublimált vagy kicsapott kén; kolloid kén 0 

2803 Szén (a korom és a szén máshol nem említett egyéb formái is) 0 

2804 Hidrogén, nemesgáz és más nemfém 0 

2805 Alkálifémek vagy alkáliföldfémek; ritkaföldfémek, ittrium és szkandium, ezeknek egymással való 
keverékei vagy ötvözetei is; higany 

0 

II. SZERVETLEN SAVAK ÉS NEMFÉMEK SZERVETLEN OXIGÉNVEGYÜLETEI 0 

2806 Hidrogén-klorid (sósav); klórszulfonsav 0 

2807 Kénsav; óleum 0
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2808 Salétromsav; nitrálósavak 0 

2809 Foszfor-pentoxid; foszforsavak; polifoszforsavak, vegyileg nem meghatározottak is 0 

2810 A bór oxidjai; bórsavak 0 

2811 Más szervetlen savak és nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei 0 

III. NEMFÉMEK HALOGÉN- VAGY KÉNVEGYÜLETEI 0 

2812 Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei 0 

2813 Nemfémek szulfidjai; kereskedelmi foszfortriszulfid 0 

IV. SZERVETLEN BÁZISOK ÉS FÉMOXIDOK, -HIDROXIDOK ÉS PEROXIDOK 0 

2814 Ammónia, vízmentes vagy vizes oldatban 0 

2815 Nátrium-hidroxid (marónátron); kálium-hidroxid (marókáli); nátrium- vagy káliumperoxidok 0 

2816 Magnézium-hidroxid és -peroxid; stroncium- vagy bárium-oxidok, -hidroxidok, és -peroxidok 0 

2817 Cink-oxid; cink-peroxid 0 

2818 Mesterséges korund, vegyileg nem meghatározott is; alumínium-oxid; alumínium-hidroxid 0 

2819 Króm-oxidok és króm-hidroxidok 0 

2820 Mangán-oxidok 0 

2821 Vas-oxidok és vas-hidroxidok; földfestékek Fe 2 O 3 -ra átszámítva legalább 70 tömegszázalék lekötött 
vastartalommal 

0 

2822 Kobaltoxidok és -hidroxidok; kereskedelmi kobaltoxidok 0 

2823 Titánoxidok 0 

2824 Ólom-oxidok; vörösólom és narancssárga ólom 0 

2825 Hidrazin és hidroxilamin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok; más fémoxidok, -hidro
xidok és -peroxidok 

0 

V. SZERVETLEN SAVAK ÉS FÉMEK SÓI ÉS PEROXISÓI 0 

2826 Fluoridok; szilikofluoridok, fluoraluminátok és egyéb komplex fluorsók 0 

2827 Kloridok, oxikloridok és hidroxikloridok; bromidok és oxibromidok; jodidok és oxijodidok 0 

2828 Hipokloritok; kereskedelmi kalciumhipoklorit; kloritok; hipobromitok 0 

2829 Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok 0 

2830 Szulfidok; poliszulfidok, vegyileg nem meghatározottak is 0
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2831 Ditionitok és szulfoxilátok 0 

2832 Szulfitok; tioszulfátok 0 

2833 Szulfátok; timsók; peroxoszulfátok (perszulfátok) 0 

2834 Nitritek; nitrátok 0 

2835 Hipofoszfitok, foszfitok és foszfátok; polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is 0 

2836 Karbonátok; peroxokarbonátok (perkarbonátok); ammónium-karbamátot tartalmazó kereskedelmi 
ammóniumkarbonát 

0 

2837 Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok 0 

2839 Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok 0 

2840 Borátok; peroxoborátok (perborátok) 0 

2841 Fémoxisavak vagy fémperoxisavak sói 0 

2842 Szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói, (beleértve az alumínium-szilikátokat, a vegyileg nem 
meghatározottak is), az azidok kivételével 

0 

VI. KÜLÖNFÉLE ÁRUK 0 

2843 Nemesfémek kolloid állapotban; nemesfémek szervetlen vagy szerves vegyületei, vegyileg nem 
meghatározottak is; nemesfémek amalgámjai 

0 

2844 Radioaktív kémiai elemek és radioaktív izotópok (beleértve a hasadó kémiai elemeket és izotópokat 
is) és ezek vegyületei; ilyen termékeket tartalmazó keverékek és maradékok 

0 

2845 Izotópok a 2844 vtsz. alá tartozók kivételével; ilyen izotópok szerves vagy szervetlen vegyületei, 
vegyileg nem meghatározottak is 

0 

2846 Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium szerves vagy szervetlen vegyületei, vagy e vegyületek 
keverékei 

0 

2847 Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is 0 

2848 Foszfidok, vegyileg nem meghatározottak is, a ferrofoszfor kivételével 0 

2849 Karbidok, vegyileg nem meghatározottak is 0 

2850 Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849 vtsz. alá 
tartozó karbidok kivételével 

0 

2852 Higany szerves vagy szervetlen vegyületei, az amalgámok kivételével 0 

2853 Más szervetlen vegyületek (beleértve a desztillált vagy vezetőképes, és hasonló tisztaságú vizet is); 
cseppfolyós levegő (nemesgázzal is); sűrített levegő; amalgámok, a nemesfémek amalgámjai kivé
telével 

0
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29 SZERVES VEGYI ANYAGOK 

I. SZÉNHIDROGÉNEK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI 0 

2901 Aciklikus szénhidrogének 0 

2902 Ciklikus szénhidrogének 0 

2903 Szénhidrogének halogénszármazékai 0 

2904 Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai 0 

II. ALKOHOLOK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI 0 

2905 Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai 0 

2906 Ciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai 0 

III. FENOLOK, FENOL-ALKOHOLOK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZO
SZÁRMAZÉKAI 

0 

2907 Fenolok; fenol-alkoholok 0 

2908 Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai 0 

IV. ÉTEREK, ALKOHOL-PEROXIDOK, ÉTER-PEROXIDOK, KETON-PEROXIDOK, EPOXIDOK 
HÁROMTAGÚ GYŰRŰVEL, ACETÁTOK ÉS FÉLACETÁTOK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, 
NITRO- ÉS NITROZOSZÁRMAZÉKAI 

0 

2909 Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, 
(vegyileg nem meghatározottak is), valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai 

0 

2910 Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, 
szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai 

0 

2911 Acetálok és félacetálok, más oxigén-funkcióval vagy anélkül és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy 
nitrozoszármazékai 

0 

V. ALDEHID-FUNKCIÓS VEGYÜLETEK 0 

2912 Aldehidek más oxigén-funkciós csoporttal vagy anélkül is; aldehidek ciklikus polimerjei; parafor
maldehid 

0 

2913 A 2912 vtsz. alá tartozó termékek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai 0 

VI. KETONFUNKCIÓS ÉS KINONFUNKCIÓS VEGYÜLETEK 0 

2914 Ketonok és kinonok más oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, 
nitro- vagy nitrozoszármazékai 

0
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VII. KARBONSAVAK ÉS EZEK ANHIDRIDJEI, HALOGENIDJEI, PEROXIDJAI ÉS PEROXISAVAI, 
VALAMINT EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI 

0 

2915 Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; 
ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai 

0 

2916 Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak; ezek anhidridjei, 
halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai 

0 

2917 Polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, 
nitro- vagy nitrozoszármazékai 

0 

2918 Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és 
peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai 

0 

VIII. NEMFÉMEK SZERVETLEN SAVAINAK ÉSZTEREI ÉS EZEK SÓI ÉS EZEK HALOGÉN-, 
SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI 

0 

2919 Foszforsav-észterek és sóik, beleértve a alakto-foszfátokat; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy 
nitrozoszármazékai 

0 

2920 Nemfémek más szervetlen savainak észterei (a hidrogén-halidok észterei kivételével) és ezek sói; 
valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai 

0 

IX. NITROGÉNFUNKCIÓS VEGYÜLETEK 0 

2921 Aminfunkciós vegyületek 0 

2922 Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal 0 

2923 Negyedrendű ammóniumsók és hidroxidok; lecitinek és más foszforamino-lipidek, vegyileg nem 
meghatározottak is 

0 

2924 Karboxiamid-funkciós vegyületek; a karbonsavak amidfunkciós vegyületei 0 

2925 Karboxi-imid-funkciós vegyületek (szaharin és sói is) és iminfunkciós vegyületek 0 

2926 Nitrilfunkciós vegyületek 0 

2927 Diazo-, azo- vagy azoxivegyületek 0 

2928 Hidrazin vagy hidroxilamin szerves származékai 0 

2929 Más nitrogénfunkciós vegyületek 0 

X. SZERVES-SZERVETLEN ÉS HETEROCIKLIKUS VEGYÜLETEK, NUKLEINSAVAK ÉS SÓIK ÉS 
SZULFONAMIDOK 

0 

2930 Szerves kénvegyületek 0 

2931 Más szerves-szervetlen vegyületek 0
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2932 Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek 0 

2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek 0 

2934 Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek 0 

2935 Szulfonamidok 0 

XI. PROVITAMINOK, VITAMINOK ÉS HORMONOK 0 

2936 Természetes vagy szintetikus úton előállított provitaminok és vitaminok (természetes koncent
rátum is), ezek származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint használnak, valamint ezek 
egymás közti keverékei, bármilyen oldószerben is 

0 

2937 Természetes vagy szintetikus úton előállított hormonok, prosztaglandinok, tromboxánok és leukot
riének; ezek főképp hormonként használt származékai és szerkezeti analógjai, beleértve a 
láncukban módosított polipeptideket is 

0 

XII. TERMÉSZETES VAGY SZINTETIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT GLIKOZIDOK ÉS NÖVÉNYI 
ALKALOIDÁK, VALAMINT EZEK SÓI, ÉTEREI, ÉSZTEREI ÉS MÁS SZÁRMAZÉKAI 

0 

2938 Természetes vagy szintetikus úton előállított glikozidok, valamint ezek sói, éterei, észterei és más 
származékai 

0 

2939 Természetes vagy szintetikus úton előállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei és más 
származékai 

0 

XIII. MÁS SZERVES VEGYÜLETEK 0 

2940 Vegyileg tiszta cukrok, a szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz kivételével; cukoréterek, 
-acetálok és -észterek és ezek sói, a 2937, 2938 vagy a 2939 vtsz. alá tartozó termékek kivételével 

0 

2941 Antibiotikumok 0 

2942 Más szerves vegyületek 0 

30 GYÓGYSZERIPARI TERMÉKEK 

3001 Mirigy és más szerv organoterápiás használatra szárítva, porítva is; mirigy vagy más szerv vagy 
ezek váladékainak kivonata organoterápiás használatra; heparin és sói; máshol nem említett emberi 
vagy állati eredetű anyag terápiás vagy megelőzési célra előkészítve 

0 

3002 Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és 
más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; 
vakcinák, toxinok, mikroorganizmus kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek 

0 

3003 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek két vagy 
több alkotórész összekeverésével készültek, terápiás vagy megelőzési célra, nem kimért adagokban 
vagy formában vagy nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben 

0 

3004 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert 
vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy 
formákban (beleértve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) vagy a kiskeres
kedelem számára szokásos kiszerelésben 

0 

3005 Vatta, géz, kötés és hasonló cikkek (pl. kötszer, ragtapasz, mustártapasz) gyógyszerészeti anyaggal 
impregnálva vagy bevonva vagy gyógykezelési, sebészeti, fogászati vagy állatgyógyászati célokra, a 
kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben 

0
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3006 Az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 4. pontjában meghatározott gyógyászati termékek 0 

31 TRÁGYÁZÓSZEREK 

3101 Állati vagy növényi trágya, egymással keverve vagy vegyi kezeléssel is; állati vagy növényi termékek 
keverésével vagy vegyi kezelésével előállított trágya 

0 

3102 Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer 0 

3103 Ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer 0 

3104 Ásványi vagy vegyi káli trágyázószer 0 

3105 A nitrogén, foszfor és kálium közül két vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi 
trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló 
formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban 

0 

32 CSERZŐ- VAGY SZÍNEZŐKIVONATOK; TANNINOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK; FESTŐ
ANYAGOK, PIGMENTEK ÉS MÁS SZÍNEZÉKEK; FESTÉKEK ÉS LAKKOK; GITT ÉS 
MASZTIX (SIMÍTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAGOK); TINTÁK 

3201 Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok; tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik 0 

3202 Szintetikus szerves cserzőanyagok; szervetlen cserzőanyagok; cserzőkészítmények, természetes 
cserzőanyag-tartalommal is; előcserzésnél használt enzimes készítmények 

0 

3203 Növényi vagy állati eredetű színezőanyag (beleértve a színezőkivonatokat, az állati korom kivéte
lével), vegyileg nem meghatározottak is; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában 
meghatározott növényi vagy állati eredetű színezőanyag 

0 

3204 Szintetikus szerves színezőanyagok, vegyileg nem meghatározottak is; az árucsoporthoz tartozó 
Megjegyzések 3. pontjában meghatározott szintetikus szerves színezőanyagok; szintetikus szerves 
anyagok, vegyileg nem meghatározottak is, amelyeket fluoreszkáló színélénkítőként vagy lumino
forként használnak 

0 

3205 Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott színes lakk
festék alapú készítmények 

0 

3206 Más színezőanyag; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott készítmé
nyek, a 3203, 3204 vagy a 3205 vtsz. alá tartozó termékek kivételével; luminoforként használt 
szervetlen termékek, vegyileg nem meghatározottak is 

0 

3207 Elkészített pigmentek, homályosítók (mattítók) és festékek, üvegszerű zománcok és mázak, 
engobák (agyagpépek), folyékony lüszterek és hasonló készítmények, a kerámia-, zománc- vagy 
az üvegiparban használatosak; üvegfritt és egyéb üveg por, szemcse vagy pehely alakban 

0 

3208 Festék és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is), szintetikus polimer vagy kémiailag 
módosított természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva; az árucso
porthoz tartozó Megjegyzések 4. pontjában meghatározott oldatok 

0 

3209 Szintetikus polimer vagy kémiailag módosított természetes polimer alapú festékek és lakkok 
(beleértve a zománcot és a fénymázat is), vizes közegben diszpergálva vagy oldva is 

0 

3210 Más festék és lakk (beleértve a zománcot, a fénymázat és a temperát is); a bőrkikészítés befejezé
sénél használt vizes pigmentek 

0
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3211 Elkészített szikkatív 0 

3212 Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és pelyhet), folyékony vagy paszta 
formában, amelyet a festékgyártásban (beleértve a zománcgyártást is) használnak; nyomófólia; 
festő- és más színezőanyagok a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben 

0 

3213 Művészfesték, oktatásra szánt festék vagy cégtáblafesték, árnyalatok festésére szolgáló festék, hobbi
festék és hasonló, tabletta, tubus, edény, üvegcse, tégely vagy hasonló formában vagy csomago
lásban kiszerelve 

0 

3214 Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma; nem tűzálló simító
készítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy hasonló célra 

0 

3215 Nyomdafesték, írótinta vagy tus és más tinta, koncentrátumban vagy szilárd alakban is 0 

33 ILLÓOLAJOK ÉS REZINOIDOK; ILLATSZEREK, SZÉPSÉG- VAGY TESTÁPOLÓ KÉSZÍT
MÉNYEK 

3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj- 
koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorbció 
vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; 
illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata 

0 

3302 Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy 
több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmény 
italgyártáshoz 

0 

3303 Parfümök és toalettvizek 0 

3304 Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), 
beleértve a napbarnító vagy -napvédő készítményeket; manikűr- vagy pedikűrkészítmények 

0 

3305 Hajápoló szerek 0 

3306 Száj- vagy fogápoló készítmények, beleértve a műfogsorrögzítő pasztát és port is; fogtisztításra 
szolgáló szál (fogselyem) a kiskereskedelem számára egyedi kiszerelésben 

0 

3307 Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz 
való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; 
helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is 

0 

34 SZAPPAN, SZERVES FELÜLETAKTÍV ANYAGOK, MOSÓSZEREK, KENŐANYAGOK, 
MŰVIASZOK, ELKÉSZÍTETT VIASZOK, FÉNYESÍTŐ- VAGY POLÍROZÓANYAGOK, 
GYERTYA ÉS HASONLÓ TERMÉKEK, MINTÁZÓPASZTA, „FOGÁSZATI VIASZ” ÉS 
GIPSZALAPÚ FOGÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK 

3401 Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más 
formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív 
termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára 
kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított 
papír, vatta, nemez és nem szőtt textília 

0 

3402 Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények 
(beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 
3401 vtsz. alá tartozók kivételével 

0
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3403 Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolajat, a csavar vagy csavaranya meglazí
tására szolgáló, rozsdagátló vagy korróziógátló és az öntvényformakenő készítményeket is), és 
textil, bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy zsíros kikészítéséhez használt készítmények, 
de fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított 
olajtartalommal 

0 

3404 Műviaszok és elkészített viaszok 0 

3405 Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítők vagy fémpolírozók, krémek, súrolókrémek 
és -porok és hasonló készítmények, (az ezekkel impregnált, bevont vagy beborított papír, vatta, 
nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag vagy szivacsgumi is), a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok 
kivételével 

0 

3406 Gyertyák, mécsesek és hasonlók 0 

3407 Mintázópaszták, beleértve a gyermekjátéknak összeállítottat is; készletben összeállított „fogászati 
viasz” vagy „fogászati lenyomatkeverék” néven ismert készítmények, a kiskereskedelemben 
szokásos módon kiszerelve vagy lemez, patkó, rúd vagy hasonló formában; a fogászatban használt 
gipszalapú egyéb készítmények (égetett gipszből vagy kalcium-szulfátból) 

0 

35 FEHÉRJEANYAGOK; ÁTALAKÍTOTT KEMÉNYÍTŐK; ENYVEK; ENZIMEK 

3501 Kazein, kazeinátok és más kazeinszármazékok; kazeinenyvek 0 

3502 Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra számítva 
több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok 

0 

3503 Zselatin (beleértve a négyzetes vagy téglalap alakú zselatin lapokat is, felületi megmunkálással vagy 
színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, a 3501 vtsz. alá tartozó 
kazeinenyvek kivételével 

0 

3504 Peptonok és ezek származékai; máshol nem említett egyéb fehérjeanyag és származékai; nyersbőr 
pora krómtartalommal is 

0 

3505 Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); kemé
nyítő-, vagy dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek 

0 

3506 Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként 
használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kisze
relve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben 

0 

3507 Enzimek; máshol nem említett elkészített enzimek 0 

36 ROBBANÓANYAGOK; PIROTECHNIKAI KÉSZÍTMÉNYEK; GYUFÁK; PIROFOROS 
ÖTVÖZETEK; GYÚLÉKONY ANYAGOK 

0 

3601 Lőpor 0 

3602 Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével 0 

3603 Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs vagy robbantókapszulák; gyújtó
szerkezetek; elektromos detonátorok 

0 

3604 Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek 0
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3605 Gyufa, a 3604 vtsz. alá tartozó pirotechnikai cikkek kivételével 0 

3606 Cervas és más piroforos ötvözetek bármilyen formában; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. 
pontjában meghatározott gyúlékony anyagokból készült áruk 

0 

37 FÉNYKÉPÉSZETI VAGY MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI TERMÉKEK 

3701 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton 
vagy a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is 

0 

3702 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton 
vagy a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben 

0 

3703 Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil 0 

3704 Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és textil 0 

3705 Megvilágított és előhívott fényképészeti lemez és film, a mozgó-fényképeszeti film kivételével 0 

3706 Megvilágított és előhívott mozgó-fényképeszeti film, hangfelvétellel is, vagy olyan, amely csak 
hangfelvételt tartalmaz 

0 

3707 Fényképészeti célra szolgáló vegyszerek (a lakk, az enyv, a ragasztó és hasonló készítmények 
kivételével); fényképészeti célra szolgáló nem kevert termékek kimért adagokban vagy a kiskeres
kedelemben szokásos módon kiszerelve, felhasználásra készen 

0 

38 A VEGYIPAR KÜLÖNFÉLE TERMÉKEI 

3801 Mesterséges grafit; kolloid vagy szemikolloid grafit; grafitból vagy más szénből készült termékek 
massza, tömb, lemez alakban vagy mint más félgyártmány 

0 

3802 Aktív szén; aktivált természetes ásványi termékek; állati szén, beleértve a kimerült állati szenet is 0 

3803 Tallolaj, finomított is 0 

3804 Facellulóz előállításánál keletkező maradék lúg, koncentrált, cukortalanított vagy kémiailag kezelt 
is, beleértve a ligninszulfonátot, a 3803 vtsz. alá tartozó tallolaj kivételével 

0 

3805 Mézga-, fa- vagy szulfátterpentin és a tűlevelű fákból desztillációval vagy más eljárással nyert egyéb 
terpénolajok; nyers dipentén; szulfitterpentin és más nyers paracimol; fenyőolaj, amelynek fő 
alkotórésze az alfaterpineol 

0 

3806 Fenyőgyanta és gyantasavak és ezek származékai; fenyőgyantaszesz és fenyőgyantaolaj; olvasztott 
gyanta 

0 

3807 Fakátrány; fakátrányolaj; fakreozot; fanafta; növényi szurok; gyanta, gyantasav vagy növényiszurok- 
alapú sörfőző szurok és hasonló készítmények 

0 

3808 Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés- 
szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában 
vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kéne
zett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír) 

0 

3809 Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést 
gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények 
(pl. appretálószerek és pácanyagok) 

0
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3810 Fémfelület-marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez, keményforrasztáshoz 
vagy forrasztáshoz; forrasztó-, keményforrasztó- vagy hegesztőporok és -paszták, fém- és más 
anyagtartalommal; hegesztőelektródák vagy -pálcák mag vagy bevonó anyagai 

0 

3811 Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készít
mények és egyéb elkészített adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót) vagy egyéb, 
azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz 

0 

3812 Elkészített vulkanizálást gyorsítók; máshol nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók; antioxidáns 
készítmények és egyéb gumi- vagy műanyag-stabilizátorok 

0 

3813 Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltógránátok 0 

3814 Máshol nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; elkészített lakk- vagy festékeltávolítók 0 

3815 Máshol nem említett reakcióindítók, -gyorsítók és katalizátorok 0 

3816 Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek, a 3801 vtsz. alá tartozó termékek 
kivételével 

0 

3817 Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, a 2707 vagy a 2902 vtsz. alá tartozók kivételével 0 

3818 Elektronikai célokra átitatott kémiai elemek korong, ostya vagy hasonló formában; átitatott kémiai 
vegyületek elektronikai célokra 

0 

3819 Hidraulikus fékfolyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy 
bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz 

0 

3820 Fagyásgátló és jegesedésgátló készítmények 0 

3821 Elkészített táptalajok mikroorganizmusok (beleértve a vírusokat és hasonlókat) vagy növényi, 
emberi vagy állati sejtek tenyésztésére vagy fenntartására 

0 

3822 Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, elkészített diagnosztikai vagy labo
ratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vtsz. alá tartozók kivételével; tanúsítvánnyal 
ellátott referenciaanyagok 

0 

3823 Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert savas olaj; ipari zsíralkohol 0 

3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy 
rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is) 

0 

3825 A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett maradékai és melléktermékei; kommu
nális hulladékok; szennyvíziszap; az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 6. pontjában meghatá
rozott más hulladék 

0 

39 MŰANYAGOK ÉS EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 

I. ALAPANYAGOK 0 

3901 Etilén polimerjei, alapanyag formájában 0 

3902 Propilén vagy más olefin polimerjei, alapanyag formájában 0 

3903 Sztirol polimerjei, alapanyag formájában 0
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3904 Vinil-klorid vagy más halogénezett olefinek polimerjei, alapanyag formájában 0 

3905 Vinil-acetát vagy más vinil-észterek polimerjei, alapanyag formájában; más vinilpolimerek alap
anyag formájában 

0 

3906 Akrilpolimerek, alapanyag formájában 0 

3907 Poliacetálok, más poliéterek és epoxigyanták alapanyag formájában; polikarbonátok, alkid-gyanták, 
poliallilészterek és más poliészterek, alapanyag formájában 

0 

3908 Poliamidok, alapanyag formájában 0 

3909 Aminogyanták, fenolgyanták és poliuretánok, alapanyag formájában 0 

3910 Szilikonok, alapanyag formájában 0 

3911 Kőolajgyanták, kumaron-indén gyanták, politerpének, poliszulfidok, poliszulfonok és az árucso
porthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott, másutt nem említett termékek, alap
anyag formájában 

0 

3912 Máshol nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájában 0 

3913 Máshol nem említett természetes polimerek (pl. alginsav) és módosított természetes polimerek (pl. 
keményített fehérjék, természetes gumi kémiai származékai), alapanyag formájában 

0 

3914 A 3901-3913 vtsz. alá tartozó polimereken alapuló ioncserélők, alapanyag formájában 0 

II. HULLADÉK ÉS FORGÁCS; FÉLKÉSZ TERMÉKEK; KÉSZÁRUK 0 

3915 Műanyaghulladék és -forgács 0 

3916 Műanyag szál, 1 mm-t meghaladó átmérővel, pálca, rúd és profil, felületi megmunkálással is, de 
tovább nem megmunkálva 

0 

3917 Műanyagból készült cső és tömlő és ezek szerelvénye (pl. csőkapcsoló, könyökdarab, karima) 0 

3918 Műanyag padlóburkoló, öntapadó is, tekercsben vagy lapban; műanyag fal- vagy mennyezetbur
koló, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. pontjában meghatározottak szerint 

0 

3919 Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is 0 

3920 Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem 
laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált 

0 

3921 Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík 0 

3922 Műanyag fürdőkád, zuhanyozótálca, mosogató, mosdókagyló, bidé, WC-csésze, -ülőke és -tető, 
-öblítőtartály és hasonló higiéniai és tisztálkodási áru 

0 

3923 Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró 0 

3924 Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és higiéniai vagy 
tisztálkodási áruk 

0 

3925 Máshol nem említett, építkezésnél használt műanyag áruk 0 

3926 Műanyagból készült más áruk és a 3901-3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk 0
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40 GUMI ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 

4001 Természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és hasonló természetes gumi alapanyag 
formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban 

0 

4002 Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban; 
a 4001 vtsz. alá tartozó bármely termék keveréke az e vtsz. alá tartozó bármely termékkel, 
alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban 

0 

4003 Regenerált gumi alapanyag formában, vagy lap, lemez vagy szalag alakban 0 

4004 Lágygumihulladék, -törmelék és -forgács, és az ezekből nyert por és granulátum 0 

4005 Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban 0 

4006 Vulkanizálatlan gumiból készült más formák (pl. rudak, csövek és profilok) és termékek (pl. 
korongok és gyűrűk) 

0 

4007 Vulkanizált gumifonal és zsineg 0 

4008 Lap, lemez, szalag, rúd és profil vulkanizált lágygumiból 0 

4009 Cső és tömlő vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl.: csőkapcsolóval, könyökdarabbal, 
karimával) 

0 

4010 Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból 0 

4011 Új, gumi légabroncs 0 

4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs- 
futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag 

0 

4013 Belső tömlő gumiból 0 

4014 Higiéniai vagy gyógyszerészeti áruk (beleértve a cumit is) vulkanizált lágygumiból, keménygumi 
szerelvénnyel is 

0 

4015 Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt, 
ujjatlan és egyujjas kesztyűt is), bármilyen célra 

0 

4016 Más áru vulkanizált lágygumiból 0 

4017 Keménygumi (pl. ebonit) minden formában, beleértve a hulladékot és törmeléket is; keménygu
miból készült áruk 

0 

41 NYERSBŐR (A SZŐRME KIVÉTELÉVEL) ÉS KIKÉSZÍTETT BŐR 

4101 Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) vagy lófélék nyers bőre (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, 
meszezve, pácolva vagy másképpen tartósítva, a cserzett, a pergamentált vagy tovább kikészített 
bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is 

0 

4102 Juh- vagy báránybőr nyersen (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp 
tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), gyapjasan vagy 
hasítva is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. c) pontjában felsoroltak kivételével 

0 

4103 Más nyersbőr (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a 
cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is, az 
árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. b) és c) pontjában felsoroltak kivételével 

0

HU C 59/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.10.



Kód Szöveg Vámtételek 

4104 Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) vagy lófélék szőrtelenül cserzett, vagy crust bőre, hasítva 
is, de tovább nem megmunkálva 

0 

4105 Juh- vagy bárány gyapjú nélkül cserzett vagy crust bőre, hasítva is, de tovább nem kikészítve 0 

4106 Más állatok szőrtelenül cserzett vagy crust bőre, hasítva is, de tovább nem kikészítve 0 

4107 Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) vagy lófélék szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után 
tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr 
kivételével 

0 

4112 Juh vagy bárány gyapjú nélküli, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a 
pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével 

0 

4113 Más állatok szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált 
bőrt, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével 

0 

4114 Puhított bőr (beleértve a samoa kombinációval kikészítettet is); lakkbőr és laminált lakkbőr; 
metallizált bőr 

0 

4115 Mesterséges bőr, kikészített bőrből vagy bőrrostból lemez, lap vagy csík alakban, tekercsben is; 
bőráruk előállítására nem alkalmas bőrdarabok és egyéb -hulladékok kikészített bőrből vagy 
mesterséges bőrből; kikészített bőr pora és lisztje 

0 

42 BŐRÁRUK; NYERGES- ÉS SZÍJGYÁRTÓÁRUK; UTAZÁSI CIKKEK, KÉZITÁSKÁK ÉS 
HASONLÓ TARTÓK; ÁLLATI BÉLBŐL KÉSZÜLT ÁRUK (A SELYEMHERNYÓBÉLBŐL 
KÉSZÜLT ÁRUK KIVÉTELÉVEL) 

4201 Nyerges- és szíjgyártóáru (beleértve az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyereg
takarót, nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is) bármilyen anyagból, bármilyen állat számára 

0 

4202 Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látcső-, fényképe
zőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útitáska, hőszigetelt 
táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénz
tárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, 
ékszertartó, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges 
bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfíberből vagy papírkartonból, vagy teljesen vagy 
nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is 

0 

4203 Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből 0 

4205 Más áru természetes vagy mesterséges bőrből 0 

4206 Bélből (a selyemhernyóbél kivételével), aranyverőhártyából, hólyagból vagy ínből készült áruk 0 

43 SZŐRME ÉS MŰSZŐRME; EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 

4301 Nyers szőrme (beleértve a szűcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy 
vágott darabokat is), a 4101, 4102 vagy a 4103 vtsz. alá tartozó nyers szőrös bőr kivételével 

0 

4302 Cserzett vagy kikészített szőrme (beleértve a fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott 
darabokat is), összeállítva is (más anyagok nélkül), a 4303 vtsz. alá tartozók kivételével 

0
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4303 Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk 0 

4304 Műszőrme és ebből készült áru 0 

44 FA ÉS FAIPARI TERMÉKEK; FASZÉN 

4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor, 
és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is 

0 

4402 Faszén (beleértve kagyló vagy dió alakban), brikettezve is 0 

4403 Gömbfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is 0 

4404 Abroncsfa; hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve; durván 
faragott, de nem esztergályozott, nem hajlított vagy más módon nem megmunkált fa, amely 
sétabot, esernyőnyél, szerszámnyél vagy hasonlók készítésére alkalmas; faháncs és hasonló 

0 

4405 Fagyapot; faliszt 0 

4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa 0 

4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva 
vagy végillesztéssel összeállítva is 

0 

4408 Furnérlap rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa szeletelé
sével készítettet is) és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, 
lapolva vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban 

0 

4409 Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy 
felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkí
tott, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon 
formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is 

0 

4410 Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) 
fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva 
(tömörítve) is 

0 

4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összera
gasztva is 

0 

4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru 0 

4413 Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban 0 

4414 Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete 0 

4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából; rakodólap, 
keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából 

0 

4416 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát 
is 

0 

4417 Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű-, vagy kefe- és ecsetnyél és -test 
fából; csizma- vagy cipőkaptafa és sámfa fából 

0
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4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, 
zsindely 

0 

4419 Asztali és konyhai cikkek fából 0 

4420 Intarziás és berakott famunka; ékszeres- vagy evőeszközös ládikó és -doboz és hasonló cikkek 
fából; kis szobor és más díszműáru fából; fa lakberendezési tárgy, a 94. árucsoportba tartozó 
fabútorok kivételével 

0 

4421 Más faáru 0 

45 PARAFA ÉS PARAFA ÁRUK 

4501 Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy 
őrölt parafa 

0 

4502 Természetes parafa kéregtelenítve, vagy durván négyzetes alakúra vágva, vagy téglalap alakú tömb, 
lemez, lap vagy csík alakban (beleértve a parafa dugó gyártásához kivágott éles peremű nyers
darabokat is) 

0 

4503 Természetes parafából készült áru 0 

4504 Agglomerált parafa (kötőanyaggal is) és ebből készült áru 0 

46 SZALMÁBÓL, ESZPARTÓFŰBŐL VAGY MÁS FONÁSANYAGBÓL KÉSZÜLT ÁRUK; 
KOSÁRKÖTŐ- ÉS FONÁSÁRUK 

4601 Fonat és fonásanyagból készült hasonló áru csíknak összeállítva is; fonásanyag, fonat és fonás
anyagból készült hasonló termék párhuzamos pászmákban lap alakban összekötve vagy szőve, 
késztermék is (pl. gyékényszőnyeg, lábtörlő, függöny) 

0 

4602 Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áru vagy a 4601 vtsz. 
alá tartozó anyagokból készült áru; szivacsból (luffaszivacs) készült áru 

0 

47 PAPÍRIPARI ROSTANYAG FÁBÓL VAGY MÁS CELLULÓZTARTALMÚ ANYAGBÓL; 
VISSZANYERT (HULLADÉK ÉS HASZNÁLT) PAPÍR VAGY KARTON 

4701 Mechanikai úton előállított facsiszolat 0 

4702 Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag 0 

4703 Kémiai úton előállított, szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag 
kivételével 

0 

4704 Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével 0 

4705 Mechanikai és kémiai pépesítési eljárások kombinációjával előállított papíripari rostanyag 0 

4706 Papíripari rostanyag visszanyert (hulladék és használt) papírból vagy kartonból nyert szálakból 
vagy más cellulóztartalmú rostos anyagból 

0 

4707 Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton 0 

48 PAPÍR ÉS KARTON; PAPÍRIPARI ROSTANYAGBÓL, PAPÍRBÓL VAGY KARTONBÓL 
KÉSZÜLT ÁRUK 

4801 Újságpapír tekercsben vagy ívben 0 

4802 Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyuk
kártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen 
méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton 

0
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4803 Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törülköző vagy szalvéta alappapír, továbbá hasonló háztar
tási vagy egészségügyi cikk előállítására felhasználható, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, 
felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló 
szövedék tekercsben vagy ívben 

0 

4804 Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók 
kivételével 

0 

4805 Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. 
pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva 

0 

4806 Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmásolópapír), és pergamenpapír és más fényezett, 
átlátszó vagy áttetsző papír tekercsben vagy ívben 

0 

4807 Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva) 
felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben 

0 

4808 Hullámpapír és -karton (ragasztott sima felületű lapokkal is), kreppelt, redőzött, domborított vagy 
perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével 

0 

4809 Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló vagy átíró papír, nyomtatott is (beleértve a sokszo
rosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is) 
tekercsben vagy ívben 

0 

4810 Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal 
bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy 
nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben 

0 

4811 Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felü
letileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú 
ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével 

0 

4812 Papíripari rostanyagból készült szűrőtömb, -tábla és -lap 0 

4813 Cigarettapapír, kiszabva vagy könyvecske vagy szivarkahüvely alakban is 0 

4814 Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír 0 

4816 Karbonpapír, önmásolópapír, és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivéte
lével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is 

0 

4817 Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelező
papír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa 

0 

4818 Toalett- (WC-) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy 
cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; 
zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és hasonló 
háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rost
anyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből 

0 

4819 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellu
lózszálból álló szövedékből; iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy 
kartonból irodai, üzleti vagy hasonló célra 

0
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4820 Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, 
előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető 
lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más 
irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító 
papírból vagy kartonból 

0 

4821 Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is 0 

4822 Orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból (perforálva 
vagy merevítve is) 

0 

4823 Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más 
termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló 
szövedékből 

0 

49 KÖNYVEK, ÚJSÁGOK, KÉPEK ÉS MÁS NYOMDAIPARI TERMÉKEK; KÉZIRATOK, 
GÉPÍRÁSOS SZÖVEGEK ÉS TERVRAJZOK 

4901 Nyomtatott könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban is 0 

4902 Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalommal is 0 

4903 Gyermekképeskönyv, rajzoló- vagy kifestőkönyv 0 

4904 Kézírásos vagy nyomtatott zenemű, illusztrálva vagy bekötve is 0 

4905 Nyomtatott térkép és vízrajzi vagy minden más hasonló nyomtatott térkép, beleértve az atlaszt, 
falitérképet, helyrajzi térképet és földgömböt is 

0 

4906 Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, helyrajzi 
vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra fényképészeti eljárással és 
karbonpapírral készített másolatai 

0 

4907 Forgalomban lévő vagy forgalomba bocsátásra szánt posta-, illeték- vagy hasonló postatiszta bélyeg 
abban az országban, ahol névértéke van vagy lesz; bélyegzőlenyomattal ellátott papír; bankjegy; 
csekk űrlap; részvény, értékpapír vagy kötvény és hasonló jogcímű okmányok 

0 

4908 Levonókép (levonómatrica) 0 

4909 Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, 
üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is 

0 

4910 Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is 0 

4911 Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is 0 

50 SELYEM 

5001 Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó 0 

5002 Nyersselyem (nem sodorva) 0 

5003 Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott 
anyagot is) 

0 

5004 Selyemfonal (a selyemhulladékból készült fonal kivételével), nem a kiskereskedelem számára 
szokásos módon kiszerelve 

0 

5005 Fonal selyemhulladékból, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal kivételével 0
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5006 Fonal selyemből és selyemhulladékból, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve; 
selyemhernyóbél 

0 

5007 Szövet selyemből vagy selyemhulladékból 0 

51 GYAPJÚ, FINOM VAGY DURVA ÁLLATI SZŐR; LÓSZŐR FONAL ÉS SZÖVET 

5101 Gyapjú, nem kártolva, nem fésülve 0 

5102 Finom vagy durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve 0 

5103 Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott 
anyag kivételével 

0 

5104 Foszlatott anyag gyapjúból, vagy finom vagy durva állati szőrből 0 

5105 Kártolt vagy fésült gyapjú, finom vagy durva állati szőr (beleértve a fésült gyapjú darabokat is) 0 

5106 Kártolt gyapjú fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal kivételével 0 

5107 Fésült gyapjú fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal kivételével 0 

5108 Finom állati szőrből készült (kártolt vagy fésült) fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon 
kiszerelt fonal kivételével 

0 

5109 Gyapjúból vagy finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon 
kiszerelve 

0 

5110 Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal (beleértve a paszományozott lószőrfonalat is), 
bármilyen kiszerelésben 

0 

5111 Szövet kártolt gyapjúból vagy kártolt finom állati szőrből 0 

5112 Szövet fésűsgyapjúból vagy fésűs finom állati szőrből 0 

5113 Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből 0 

52 PAMUT 

5201 Pamut nem kártolva, vagy nem fésülve 0 

5202 Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is) 0 

5203 Pamut kártolva vagy fésülve 0 

5204 Pamut varrócérna, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben is 0 

5205 Pamutfonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, nem a kiske
reskedelem számára szokásos kiszerelésben 

0 

5206 Pamutfonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal, nem a 
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben 

0 

5207 Pamutfonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben 0 

5208 Pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, legfeljebb 200 g/m 2 tömegben 0
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5209 Pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, 200 g/m 2 -t meghaladó tömegű 0 

5210 Pamutszövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag 
műszállal keverve, legfeljebb 200 g/m 2 tömegű 

0 

5211 Pamutszövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag 
műszállal keverve, 200 g/m 2 -t meghaladó tömegű 

0 

5212 Más pamutszövet 0 

53 MÁS NÖVÉNYI TEXTILSZÁLAK; PAPÍRFONAL ÉS PAPÍRFONALBÓL SZŐTT SZÖVET 

5301 Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és 
a foszlatott anyagot is) 

0 

5302 Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és 
-hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) 

0 

5303 Juta és más textilháncsrost (a len, a valódi kender és a rami kivételével), nyersen vagy megmun
kálva, de nem fonva; kóc és hulladék ezekből a rostokból (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott 
anyagot is) 

0 

5305 Kókuszdiórost, abaka (manilakender vagy Musa textilis Nee), rami és másutt nem említett más 
növényi eredetű textilrost nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kóc, kóchulladék (fésűskóc) 
és az említett rostok hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) 

0 

5306 Lenfonal 0 

5307 Jutafonal vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült fonal 0 

5308 Fonal más növényi textilrostból; papírfonal 0 

5309 Lenszövet 0 

5310 Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült szövet 0 

5311 Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból 0 

54 SZINTETIKUS VAGY MESTERSÉGES VÉGTELEN SZÁLAK (VÉGTELEN MŰSZÁLAK); 

5401 Végtelen műszálból készült varrócérna, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben is 0 

5402 Szintetikus végtelen szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), nem a kiskereskedelem 
számára szokásos kiszerelésben, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú monofileket is 

0 

5403 Mesterséges végtelen szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), beleértve a 67 decitexnél 
kisebb finomsági számú mesterséges monofileket is, nem a kiskereskedelem számára szokásos 
kiszerelésben 

0 

5404 Szintetikus végtelen, legalább 67 decitex finomsági számú monofil, amelynek átmérője legfeljebb 
1 mm; szintetikus textilanyagokból készült, legfeljebb 5 mm látható szélességű szalag és hasonló 
(pl. szintetikus műszalma) 

0 

5405 Mesterséges végtelen, legalább 67 decitex finomsági számú monofil, amelynek átmérője legfeljebb 
1 mm; mesterséges textilanyagokból készült, legfeljebb 5 mm látható szélességű szalag és hasonló 
(pl. mesterséges műszalma) 

0
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5406 Végtelen műszálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelem számára szokásos 
kiszerelésben 

0 

5407 Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, beleértve az 5404 vtsz. alá tartozó anyagból 
készült szövetet is 

0 

5408 Mesterséges végtelen szálból készült szövet, beleértve az 5405 vtsz. alá tartozó anyagokból készült 
szövetet is 

0 

55 SZINTETIKUS VAGY MESTERSÉGES VÁGOTT SZÁLAK (VÁGOTT MŰSZÁLAK) 

5501 Szintetikus végtelen szálból készült fonókábel 0 

5502 Mesterséges végtelen szálból készült fonókábel 0 

5503 Szintetikus vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál 0 

5504 Mesterséges vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál 0 

5505 Végtelen vagy vágott műszál hulladéka [beleértve a kóchulladékot (fésűskóc), fonalhulladékot és a 
foszlatott anyagot is] 

0 

5506 Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál 0 

5507 Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál 0 

5508 Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült varrócérna, kiskereskedelem számára szokásos 
kiszerelésben is 

0 

5509 Szintetikus vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), nem a kiskereskedelem számára 
szokásos kiszerelésben 

0 

5510 Mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), nem a kiskereskedelem számára 
szokásos kiszerelésben 

0 

5511 Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereske
delem számára szokásos kiszerelésben 

0 

5512 Szövet, legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágottszál-tartalommal 0 

5513 Szövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágottszál-tartalommal, amelyet elsősorban vagy 
kizárólag pamuttal kevertek, legfeljebb 170 g/m 2 tömegű 

0 

5514 Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizá
rólag pamuttal keverve, 170 g/m 2 -t meghaladó tömegű 

0 

5515 Más szövet szintetikus vágott szálból 0 

5516 Szövet mesterséges vágott szálból 0 

56 VATTA, NEMEZ ÉS NEM SZŐTT TEXTÍLIA; KÜLÖNLEGES FONALAK; ZSINEG, KÖTÉL 
HAJÓKÖTÉL ÉS KÁBEL, VALAMINT EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 

5601 Vatta textilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe), textilpor és 
őrlési csomó 

0 

5602 Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is 0 

5603 Nem szőtt textília, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is 0 

5604 Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó textilszál, és 
-szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva 

0
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5605 Fémezett fonal, paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó olyan textilszálból 
vagy szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral kombi
náltak vagy fémmel bevontak 

0 

5606 Paszományozott fonal és az 5404 és az 5405 vtsz. alá tartozó szalag és hasonló áru paszomá
nyozva (az 5605 vtsz. alá tartozók és a paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal 
(beleértve a pelyhes zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal 

0 

5607 Zsineg, kötél és hajókötél és kábel fonva vagy sodorva, és gumival vagy műanyaggal impregnálva, 
bevonva, beborítva vagy burkolva is 

0 

5608 Csomózott háló zsinegből, kötélből vagy kötéláruból; textilanyagokból készített halászháló és más 
összeállított háló 

0 

5609 Fonalból, az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó szalagból vagy hasonlóból készült áru, másutt 
nem említett zsineg, kötél, hajókötél és kábel 

0 

57 SZŐNYEGEK ÉS MÁS TEXTIL PADLÓBORÍTÓK 

5701 Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is 0 

5702 Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, konfekcionálva is, 
beleértve a „Kelim”, „Schumack”, „Karamanie” és hasonló kézi szövésű szőnyeget is 

0 

5703 Tűzött szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is 0 

5704 Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, konfekcionálva is 0 

5705 Más szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is 0 

58 KÜLÖNLEGES SZÖVETEK; BOLYHOS SZÖVETEK; CSIPKE; KÁRPIT; PASZOMÁNY; 
HÍMZÉS 

5801 Bolyhos szövet és zseníliaszövet, az 5802 vagy 5806 vtsz. alá tartozó szövetek kivételével 0 

5802 Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, az 5806 vtsz. alá tartozó keskenyáru kivételével; tűzött 
textilszövet, az 5703 vtsz. alá tartozók kivételével 

0 

5803 Gézszövet, az 5806 vtsz. alá tartozó keskenyáru kivételével 0 

5804 Tüll és más hálószövet, a szövött, a kötött vagy hurkolt kelmék kivételével; csipke végben, 
szalagban vagy mintázott darabokban, a 6002-6006 vtsz. alá tartozók kivételével 

0 

5805 Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták 
és a tűvarrással (pl. pontöltéssel, keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is 

0 

5806 Szövött keskenyáru, az 5807 vtsz. alá tartozó áruk kivételével; vetülékszál nélkül, láncfonalakból 
ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat) 

0
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5807 Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de 
nem hímezve 

0 

5808 Zsinór méteráruban; díszítőpaszomány méteráruban, nem hímezve, a kötött vagy a hurkolt kivé
telével; bojt, rojt, pompon és hasonló cikkek 

0 

5809 Fémszálból és az 5605 vtsz. alá tartozó fémezett fonalból szőtt, másutt nem említett olyan szövet, 
amelyet ruházati célokra, bútorszövetként vagy hasonló célra használnak 

0 

5810 Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban 0 

5811 Réteges termék méteráruban, amelyet bélelőanyaggal, egy vagy több szövetrétegből, steppeléssel 
vagy más módon állítanak össze, az 5810 vtsz. alá tartozó hímzés kivételével 

0 

59 IMPREGNÁLT, BEVONT, BEBORÍTOTT VAGY RÉTEGES SZÖVETEK; MŰSZAKI TEX
TILÁRU 

5901 Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket külső könyvborítónak 
vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és 
hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez 

0 

5902 Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nejlon- vagy más poliamid, poliészter vagy 
viszkóz műselyem fonalból 

0 

5903 Textilszövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy laminálva, az 5902 vtsz. alá 
tartozó szövetek kivételével 

0 

5904 Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, 
kiszabva is 

0 

5905 Textil falborító 0 

5906 Gumizott textilszövet, az 5902 vtsz. alá tartozó kivételével 0 

5907 Más módon impregnált, bevont vagy beborított textilszövet; festett kanavász színházi stúdió- 
(műtermi) díszletek, vagy hasonlók számára 

0 

5908 Textilalapanyagból szőtt, fonott vagy kötött bél lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához 
vagy hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnya
szövet, impregnálva is 

0 

5909 Textilanyagból készült tömlő és hasonló textilcső (öntözéshez és hasonló célra), bélelve is, más 
anyagokból készült szerelékkel vagy tartozékkal is 

0 

5910 Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj textilanyagból, műanyaggal impregnálva, 
bevonva, beborítva vagy rétegelve vagy fémmel vagy más anyaggal megerősítve is 

0 

5911 Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 7. pontjában meghatározott textiltermék és textiláru 
műszaki célra 

0 

60 KÖTÖTT VAGY HURKOLT KELMÉK 

6001 Kötött vagy hurkolt bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét és a frottírkelmét is 0 

6002 Kötött vagy hurkolt kelme, 30 cm-t nem meghaladó szélességű, legalább 5 tömegszázalék elasz
tomerfonalat vagy gumiszálat tartalmazó, a 6001 vtsz. alá tartozó kivételével 

0 

6003 Kötött vagy hurkolt kelme, 30 cm-t nem meghaladó szélességű, a 6001 és a 6002 vtsz. alá tartozó 
kivételével 

0 

6004 Kötött vagy hurkolt kelme, 30 cm-t meghaladó szélességű, legalább 5 tömegszázalék elasztomer
fonalat vagy gumiszálat tartalmazó, a 6001 vtsz. alá tartozó kivételével 

0
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6005 Lánchurkolt kelme (beleértve a paszományozógéppel készültet is), a 6001-6004 vtsz. alá tartozó 
kivételével 

0 

6006 Más kötött vagy hurkolt kelme 0 

61 KÖTÖTT VAGY HURKOLT RUHÁZATI CIKKEK, KELLÉKEK ÉS TARTOZÉKOK 

6101 Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), -vihar
kabát, -szélkabát és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk 
kivételével 

0 

6102 Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), 
-viharkabát, - széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó 
áruk kivételével 

0 

6103 Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munka
nadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt 
anyagból 

0 

6104 Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszú
nadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha 
kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból 

0 

6105 Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt anyagból 0 

6106 Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból 0 

6107 Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló 
áru kötött vagy hurkolt anyagból 

0 

6108 Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -háló
köntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból 

0 

6109 T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból 0 

6110 Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból 0 

6111 Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból 0 

6112 Tréningruha, síöltöny és fürdőruha kötött vagy hurkolt anyagból 0 

6113 Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha 0 

6114 Más ruha kötött vagy hurkolt anyagból 0 

6115 Harisnyanadrág, harisnya, zokni és más harisnyaáru, beleértve a kalibrált kompressziós harisnyaáru 
(pl. a visszeres lábra való harisnyát) és a talp nélküli harisnya, kötött vagy hurkolt anyagból 

0 

6116 Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is 0 

6117 Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati 
kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei 

0 

62 RUHÁZATI CIKKEK, KELLÉKEK ÉS TARTOZÉKOK, A KÖTÖTT VAGY HURKOLT 
ÁRUK KIVÉTELÉVEL 

6201 Férfi- vagy fiú felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), 
-viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével 

0 

6202 Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny, -anorák (beleértve a sízubbonyt is), 
-viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével 

0
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6203 Férfi- vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munka
nadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha kivételével) 

0 

6204 Női vagy leánykakosztüm, -ruhaegyüttes, -ujjas, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -hosszú
nadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), -bricsesznadrág és -sortnadrág (a fürdőruha 
kivételével) 

0 

6205 Férfi- vagy fiúing 0 

6206 Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz 0 

6207 Férfi- vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, 
-háziköntös és hasonló áru 

0 

6208 Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, 
-hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru 

0 

6209 Csecsemőruha és tartozékai 0 

6210 Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekből készült ruha 0 

6211 Tréningruha, síöltöny és fürdőruha; más ruha 0 

6212 Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei, 
kötött vagy hurkolt anyagból is 

0 

6213 Zsebkendő 0 

6214 Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló 0 

6215 Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli 0 

6216 Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is 0 

6217 Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok 
részei, a 6212 vtsz. alá tartozók kivételével 

0 

63 MÁS KÉSZÁRU TEXTILANYAGBÓL; KÉSZLETEK; HASZNÁLT RUHA ÉS HASZNÁLT 
TEXTILÁRU; RONGY 

I. MÁS KÉSZÁRU TEXTILANYAGBÓL 0 

6301 Takaró és útitakaró 0 

6302 Ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília 0 

6303 Függöny (beleértve a drapériát is), és belső vászonroló; ágyfüggöny 0 

6304 Más lakástextília, a 9404 vtsz. alá tartozók kivételével 0 

6305 Zsák és zacskó áruk csomagolására 0 

6306 Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, vagy szárazföldi járművek 
vitorlája; kempingcikk 

0 

6307 Más készáru, beleértve a szabásmintát is 0
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II. KÉSZLETEK 0 

6308 Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére 
szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forga
lomban szokásos kiszerelésben 

0 

III. HASZNÁLT RUHA, ÉS HASZNÁLT TEXTILÁRU; RONGY 0 

6309 Használt ruha és más használt áru 0 

6310 Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- és kábelhulladék és használt áruk textilanyagból 
készült zsinegből, kötélből vagy hajókötélből vagy kábelből 

0 

64 LÁBBELI, LÁBSZÁRVÉDŐ ÉS HASONLÓ ÁRUK; EZEK RÉSZEI 

6401 Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem 
tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy 
összeállítva 

0 

6402 Más lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel 0 

6403 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel 0 

6404 Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és textilanyag felsőrésszel 0 

6405 Más lábbeli 0 

6406 Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő 
és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei 

0 

65 KALAP ÉS MÁS FEJFEDŐK, VALAMINT EZEK RÉSZEI 

6501 Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből, nem formázva, nem karimázva; korong és henger 
(beleértve a felhasítottat is) nemezből 

0 

6502 Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalapforma, nem formázva, 
nem karimázva, bélés vagy díszítés nélkül 

0 

6504 Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő, bélelve 
vagy díszítve is 

0 

6505 Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textil
anyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is; hajháló bármilyen anyagból, bélelve 
vagy díszítve is 

0 

6506 Más fejfedő, bélelve vagy díszítve is 0 

6507 Fejszalag, bélés, huzat, kalapváz, aljzat, kalapkeret, ellenző és rögzítőszíj fejfedőhöz 0
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66 ESERNYŐK, NAPERNYŐK, SÉTABOTOK, BOTSZÉKEK, OSTOROK, LOVAGLÓKORBÁ
CSOK ÉS EZEK RÉSZEI 

6601 Esernyő és napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is) 0 

6602 Sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló 0 

6603 A 6601 vagy a 6602 vtsz. alá tartozó áruk részei, tartozékai és díszei 0 

67 KIKÉSZÍTETT TOLL ÉS PEHELY, VALAMINT EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK; MŰVIRÁGOK, 
EMBERHAJBÓL KÉSZÜLT ÁRUK 

6701 Madárbőr és más madártestrész tollal vagy pehellyel, toll, tollrész, pehely és ezekből készült áru (a 
0505 vtsz. alá tartozó termék, valamint a megmunkált tollszár és tollnyél kivételével) 

0 

6702 Művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru 0 

6703 Emberhaj fésülve, vékonyítva, fehérítve vagy másképpen megmunkálva; gyapjú vagy más állati szőr 
vagy más textilanyag, előkészítve paróka vagy hasonló áru készítéséhez 

0 

6704 Paróka, álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru emberhajból vagy állati 
szőrből vagy textilanyagból; másutt nem említett áru emberhajból 

0 

68 KŐBŐL, GIPSZBŐL, CEMENTBŐL, AZBESZTBŐL, CSILLÁMBÓL VAGY HASONLÓ 
ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT ÁRUK 

6801 Kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő természetes kőből (a pala kivételével) 0 

6802 Megmunkált szobrászati vagy épületkő (a pala kivételével) és ezekből készült áru, a 6801 vtsz. alá 
tartozó áruk kivételével; mozaikkocka és hasonló, természetes kőből (beleértve a palát is), hátlappal 
ellátva is; természetes kőpor, -hulladék és -granulátum (beleértve a palát is) mesterségesen színezve 

0 

6803 Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált palából készült áru 0 

6804 Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló, keret (váz) nélkül, őrlésre, élezésre, csiszolásra, simításra 
(sorjázásra) vagy vágásra, fenőkő vagy polírozókő, valamint mindezek részei természetes kőből, 
agglomerált természetes vagy mesterséges csiszolóanyagból vagy kerámiából, más anyagból készült 
részekkel is 

0 

6805 Természetes vagy mesterséges csiszolóanyag por vagy szemcse alakban, textilanyagra, papírra, 
kartonra vagy más anyagra varrva vagy más módon ráerősítve vagy alakra vágva is 

0 

6806 Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasz
tott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru 
hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból a, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba 
tartozók kivételével 

0 

6807 Aszfaltból vagy hasonló anyagból (pl. ásványolaj-bitumen vagy kőszénkátrány) készült termék 0 

6808 Panel, tábla, burkolólap, tömb és hasonló termék növényi rostból, szalmából vagy faszilánkból, 
-forgácsból, -reszelékből, fűrészporból vagy más fahulladékból, cementtel, gipsszel vagy más 
ásványi kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) 

0

HU C 59/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.10.



Kód Szöveg Vámtételek 

6809 Gipszből készült áru vagy gipsz alapanyagú készítmény 0 

6810 Cementből, betonból vagy műkőből készült áru, megerősítve is 0 

6811 Azbesztcementből, cellulózrostcementből vagy hasonló anyagból készült áru 0 

6812 Azbesztrostból készült áru; azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát-alapú keverék; ezen 
keverékekből vagy azbesztből készült áru (pl. fonal, szövet, ruházati cikk, fejfedő, lábbeli, tömítés) 
megerősítve is, a 6811 vagy a 6813 vtsz. alá tartozó áru kivételével 

0 

6813 Dörzsanyag és ebből készült áru (pl. lap, tekercs, szalag, szelvény, korong, gyűrű, betét), nem 
szerelve, fékhez, kapcsolószerkezethez vagy hasonlóhoz, azbesztalapú anyagból, más ásványi vagy 
cellulózalapú anyagból, textil- vagy egyéb anyaggal kombinálva is 

0 

6814 Megmunkált csillám és ebből készült áru, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, 
papír-, karton- vagy más anyag alátéten is 

0 

6815 Kőből vagy más ásványi anyagból előállított, másutt nem említett termék (beleértve a szénszálat, a 
szénszálból és tőzegből készült terméket is) 

0 

69 KERÁMIATERMÉKEK 

I. KOVASAVAS FOSSZILIS PORBÓL VAGY HASONLÓ SZILÍCIUMOS FÖLDBŐL KÉSZÜLT 
TERMÉK ÉS TŰZÁLLÓ ÁRU 

0 

6901 Tégla, tömb, lap és más kerámiaáru kovasavas fosszilis porból (pl. kovaföld, tripolit vagy diatomit) 
vagy hasonló szilíciumos földből 

0 

6902 Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámiaszerkezetű termék, a kovasavas fosszilis porból 
vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével 

0 

6903 Más tűzálló kerámiatermék (pl. retorta, olvasztótégely, karmantyú, fúvóka, dugasz, állvány, válasz
tóedény, cső, csővezeték, tok, hüvely és rúd), a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos 
földből készült kivételével 

0 

II. MÁS KERÁMIAÁRU 0 

6904 Kerámia épülettégla, padozattömb, alátámasztó vagy burkolólap és hasonló 0 

6905 Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti kerámiaáru 0 

6906 Kerámiacső, -vezeték, esőcsatorna és csőszerelvény 0 

6907 Mázatlan kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- és falburkoló csempe; mázatlan kerámiamozaik, 
kockakő és hasonló áru, alátéten is 

0 

6908 Mázas kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe; mázas kerámiamozaik, 
kockakő és hasonló áru, alátéten is 

0 

6909 Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló áru kerámiából; vályú, kád és hasonló tartály 
mezőgazdasági célra kerámiából; korsó, tégely és hasonló áru kerámiából, áru szállítására vagy 
csomagolására 

0
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6910 Mosogató, mosdókagyló, mosdókagyló-lábazat, fürdőkád, bidé, WC-kagyló, WC-víztartály, piszoár 
és hasonló egészségügyi áru kerámiából 

0 

6911 Asztali, konyhai, más háztartási higiéniai és tisztálkodási áru, porcelánból vagy kínai porcelánból 0 

6912 Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru kerámiából, a porcelán vagy kínai porcelán 
kivételével 

0 

6913 Szobrocska és más dísztárgy kerámiából 0 

6914 Más kerámiaáru 0 

70 ÜVEG ÉS ÜVEGÁRUK 

7001 Üvegcserép és más üveghulladék; üvegtömb 0 

7002 Üveggolyó (a 7018 vtsz. alá tartozó mikrogömb kivételével), üvegrúd, üvegpálca vagy üvegcső 
nem megmunkálva 

0 

7003 Öntött üveg és hengerelt üveg táblában vagy profil alakban, elnyelő, visszaverő vagy fényvisz
szaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva 

0 

7004 Húzott üveg és fúvott üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, 
de másképp nem megmunkálva 

0 

7005 Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy 
fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva 

0 

7006 A 7003, 7004 vagy a 7005 vtsz. alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, 
zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve 

0 

7007 Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből 0 

7008 Többrétegű szigetelőüveg 0 

7009 Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is 0 

7010 Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üveg
tartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből 

0 

7011 Üvegbúra (beleértve a ballont és csövet is) nyitottan és üvegrészei, felszerelés nélkül, izzólámpa, 
katódsugárcső vagy hasonlók gyártásához 

0 

7013 Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 
vagy a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével) 

0 

7014 Üvegáru jelzőberendezéshez és optikai elem üvegből (a 7015 vtsz. alá tartozó kivételével), opti
kailag nem megmunkálva 

0 

7015 Óraüveg és hasonló üveg, látásjavító vagy nem látásjavító szemüveglencse, hajlítva, ívelve, homo
rítva vagy hasonló módon, de optikailag nem megmunkálva; ilyen üveg gyártásához homorú 
üveggömb és gömbrész 

0
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7016 Építésnél használt útburkoló kő, lap, tégla, kocka, borítólap és más üvegáru öntött vagy sajtolt 
üvegből, drótbetéttel is; üvegkocka és más apró üveg, alátéten is, mozaik készítésére vagy hasonló 
díszítési célra; ólomkeretes ablaküveg és hasonló; sokcellás (multicelluláris) vagy habüveg, tömb, 
panel, lap, kagyló vagy hasonló formában 

0 

7017 Laboratóriumi, higiéniai vagy gyógyszerészeti üvegáru fokbeosztással vagy mérőjelzéssel ellátva is 0 

7018 Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő- vagy féldrágakő-utánzat és hasonló apró üvegáru és ebből 
készült termék, az ékszerutánzat kivételével; üvegszem, az emberi műszem kivételével; üvegcső- 
megmunkálással előállított szobrocska és más díszműáru, az ékszerutánzat kivételével; legfeljebb 
1 mm átmérőjű mikrogömb (üvegszemcse) 

0 

7019 Üvegrost (beleértve az üveggyapotot is) és ebből készült áru (pl. fonal, szövet) 0 

7020 Más üvegáru 0 

71 TERMÉSZETES VAGY TENYÉSZTETT GYÖNGYÖK, DRÁGAKÖVEK VAGY FÉLDRÁGA
KÖVEK, NEMESFÉMEK, NEMESFÉMMEL PLATTÍROZOTT FÉMEK ÉS EZEKBŐL 
KÉSZÜLT ÁRUK; ÉKSZERUTÁNZATOK; ÉRMÉK 

I. TERMÉSZETES VAGY TENYÉSZTETT GYÖNGY ÉS, DRÁGAKÖVEK VAGY FÉLDRÁGAKÖVEK 0 

7101 Természetes vagy tenyésztett gyöngy, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat 
vagy szerelés nélkül; természetes vagy tenyésztett gyöngy, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen 
felfűzve 

0 

7102 Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül 0 

7103 Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, 
foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szál
lítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve 

0 

7104 Szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem 
felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy 
féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve 

0 

7105 Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor 0 

II. NEMESFÉM ÉS NEMESFÉMMEL PLATTÍROZOTT FÉM 0 

7106 Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul, vagy félgyártmány 
vagy por alakban 

0 

7107 Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva 0 

7108 Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por 
alakban 

0 

7109 Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva 0 

7110 Platina megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban 0 

7111 Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva 0 

7112 Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy 
nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez 

0
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III. ÉKSZER, ARANY- ÉS EZÜSTMŰVESÁRUK MÁS CIKKEK 0 

7113 Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből 0 

7114 Arany- vagy ezüstművesáru, és ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből 0 

7115 Más áru nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből 0 

7116 Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus 
vagy rekonstruált) készült áru 

0 

7117 Ékszerutánzat 0 

7118 Érme 0 

72 VAS ÉS ACÉL 

I. ELSŐDLEGES ANYAGOK; SZEMCSE VAGY POR ALAKÚ TERMÉKEK 0 

7201 Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában 0 

7202 Ferroötvözet 0 

7203 Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú tömb, 
pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy 
hasonló formában 

0 

7204 Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladék vasból vagy acélból 0 

7205 Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból 0 

II. VAS ÉS ÖTVÖZETLEN ACÉL 0 

7206 Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivéte
lével) 

0 

7207 Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból 0 

7208 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen henge
relve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül 

0 

7209 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen henge
relve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül 

0 

7210 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, 
lemezelve vagy bevonva 

0 

7211 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, 
lemezelés vagy bevonás nélkül 

0 

7212 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, 
lemezelve vagy bevonva 

0 

7213 Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben 0 

7214 Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy 
-extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva 

0
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7215 Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból 0 

7216 Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból 0 

7217 Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból 0 

III. ROZSDAMENTES ACÉL 0 

7218 Rozsdamentes acél, ingot vagy más elsődleges formában; félkész termék rozsdamentes acélból 0 

7219 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból 0 

7220 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból 0 

7221 Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben 0 

7222 Más rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból 0 

7223 Huzal rozsdamentes acélból 0 

IV. MÁS ÖTVÖZÖTT ACÉL; ÜREGES FÚRÓRÚDVAS ÉS -RÚDACÉL ÖTVÖZÖTT VAGY ÖTVÖ
ZETLEN ACÉLBÓL 

0 

7224 Más ötvözött acél ingot vagy más elsődleges formában; félkész termék más ötvözött acélból 0 

7225 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék, más ötvözött acélból 0 

7226 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék más ötvözött acélból 0 

7227 Melegen hengerelt rúd más ötvözött acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben 0 

7228 Más rúd más ötvözött acélból; szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúró
rúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból 

0 

7229 Huzal más ötvözött acélból 0 

73 VAS- VAGY ACÉLÁRUK 

7301 Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett 
szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból 

0 

7302 Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott 
sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlako
zólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a 
vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag 

0 

7303 Cső és üreges profil öntöttvasból 0 

7304 Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas cső kivételével) 0 

7305 Más cső vasból vagy acélból (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú kereszt
metszettel, ha a külső átmérője meghaladja a 406,4 mm-t 

0 

7306 Más cső és üreges profil vasból vagy acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan 
zárva) 

0
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7307 Csőszerelvény vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) 0 

7308 Szerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, 
zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint 
ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra 
előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból 

0 

7309 Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz 
kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszi
getelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül 

0 

7310 Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (a sűrített vagy 
folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, 
bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül 

0 

7311 Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy folyékony gáz tárolására 0 

7312 Sodort huzal, kötél, kábel, fonott szalag, heveder és hasonló vasból vagy acélból, az elektromos 
szigetelésű kivételével 

0 

7313 Szögesdrót vasból vagy acélból; csavart szalag vagy egyágú lapos huzal, tüskézve is, valamint lazán 
sodort kettős huzal kerítés készítésére, mindezek vasból vagy acélból 

0 

7314 Drótszövet (végtelen szalagban is) rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból; rács 
nyújtott és hasított vas- vagy acéllemezből 

0 

7315 Lánc és részei, vasból vagy acélból 0 

7316 Hajóhorgony, más horgony és ezek részei, vasból vagy acélból 0 

7317 Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, recézett szög, ácskapocs és hasonló áru (a 8305 vtsz. alá 
tartozó kivételével) vasból vagy acélból, más fémfejjel is, a rézfejű szög kivételével 

0 

7318 Csavar, fejescsavar, csavaranya, állványcsavar, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, 
csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló áru, mindezek vasból vagy acélból 

0 

7319 Varrótű, kötőtű, szíjvarrótű, horgolótű, hímzőtű és hasonló tű kézi használatra, vasból vagy 
acélból; biztosítótű és másutt nem említett más tű vasból vagy acélból 

0 

7320 Rugó és rugólap vasból vagy acélból 0 

7321 Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, 
parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem elektromos működésű 
hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból 

0 

7322 Fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel és részei vasból vagy acélból; léghevítő és 
meleglevegő-elosztó (beleértve a friss vagy kondicionált levegőelosztót is) nem elektromos fűtéssel, 
motorhajtású ventilátorral vagy légfúvóval is, valamint ezek részei vasból vagy acélból 

0 

7323 Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei vasból vagy acélból; vas- vagy 
acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra, csiszolásra, vasból vagy acélból 

0
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7324 Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból 0 

7325 Más öntött áru vasból vagy acélból 0 

7326 Más cikk vasból vagy acélból 0 

74 RÉZ ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 

7401 Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz) 0 

7402 Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz 0 

7403 Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan 0 

7404 Rézhulladék és -törmelék 0 

7405 Segédötvözet (mesterötvözet) 0 

7406 Rézpor és -pehely 0 

7407 Rézrúd és -profil 0 

7408 Rézhuzal 0 

7409 Rézlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,15 mm-t 0 

7410 Rézfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten, nyomtatva is) ha vastagsága (az alátétet 
nem számítva) legfeljebb 0,15 mm 

0 

7411 Rézcső 0 

7412 Csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) rézből 0 

7413 Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből, az elektromos szigetelésű kivételével 0 

7415 Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló 
cikk rézből vagy vasból vagy acélból, de rézfejjel; csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, 
szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csavaralátét (rugós alátét is) és hasonló cikk rézből 

0 

7418 Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei rézből; edénysúroló párna, kesztyű 
és hasonló súrolásra vagy csiszolásra, rézből; higiéniai és tisztálkodási áru és részei rézből 

0 

7419 Más rézgyártmányok 0 

75 NIKKEL ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 

7501 Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső 
terméke 

0 

7502 Megmunkálatlan nikkel 0 

7503 Nikkelhulladék és -törmelék 0 

7504 Nikkelpor és -pehely 0 

7505 Nikkelrúd, -profil és -huzal 0
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7506 Nikkellap, -lemez, -szalag és -fólia 0 

7507 Nikkelcső és csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) 0 

7508 Más áru nikkelből 0 

76 ALUMÍNIUM ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 

7601 Megmunkálatlan alumínium 0 

7602 Alumíniumhulladék és -törmelék 0 

7603 Alumíniumpor és -pehely 0 

7604 Alumíniumrúd és -profil 0 

7605 Alumíniumhuzal 0 

7606 Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t 0 

7607 Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága 
(az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm 

0 

7608 Alumíniumcső 0 

7609 Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat) 0 

7610 Alumíniumszerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épület kivételével) és részei (pl. híd és 
hídrész, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint 
ajtóküszöb, korlát, pillér és oszlop); szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, profil, 
cső és hasonló termék alumíniumból 

0 

7611 Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy 
folyékony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve 
is, de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül 

0 

7612 Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú 
tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter 
űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül 

0 

7613 Alumíniumtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására 0 

7614 Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, az elektromos szigetelésű kivételével 0 

7615 Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei alumíniumból; edénysúroló párna, 
kesztyű és hasonló súrolásra és csiszolásra, alumíniumból; higiéniai és tisztálkodási áru és részei 
alumíniumból 

0 

7616 Más alumíniumgyártmány 0 

78 ÓLOM ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 

7801 Megmunkálatlan ólom 0 

7802 Ólomhulladék és -törmelék 0
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7804 Ólomlap, -lemez, -szalag és -fólia; ólompor és -pehely 0 

7806 Más ólomáru 0 

79 CINK ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 

7901 Megmunkálatlan cink 0 

7902 Cinkhulladék és -törmelék 0 

7903 Cinkpor, -szemcse és -pehely 0 

7904 Cinkrúd, -profil és -huzal 0 

7905 Cinklap, -lemez, -szalag és -fólia 0 

7907 Más cinkáru 0 

80 ÓN ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 

8001 Megmunkálatlan ón 0 

8002 Ónhulladék és -törmelék 0 

8003 Ónrúd, -profil és -huzal 0 

8007 Más áru ónból 0 

81 MÁS NEM NEMESFÉM; CERMET; EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK 

8101 Volfrám (tungsten) és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is 0 

8102 Molibdén és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is 0 

8103 Tantál és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is 0 

8104 Magnézium és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is 0 

8105 Kobaltszulfid-fémkeverék és a kobalt-előállítás más közbeeső terméke; kobalt és ebből készült áru, 
beleértve a hulladékot és törmeléket is 

0 

8106 Bizmut és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is 0 

8107 Kadmium és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is 0 

8108 Titán és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is 0 

8109 Cirkónium és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is 0 

8110 Antimon és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is 0 

8111 Mangán és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is 0
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8112 Berillium, króm, germánium, vanádium, gallium, hafnium, indium, nióbium (kolumbium), rénium 
és tallium, valamint ezekből készült áru, beleértve ezek hulladékát és törmelékét is 

0 

8113 Cermet és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is 0 

82 SZERSZÁMOK, KÉSMŰVESÁRUK, EVŐESZKÖZÖK, KANÁL ÉS VILLA NEM NEMES
FÉMBŐL; MINDEZEK RÉSZEI NEM NEMESFÉMBŐL 

8201 Kéziszerszámok: ásó, lapát, csákánykapa, csákány, kapa, villa és gereblye; fejsze, horgas kacsozókés 
és hasonló vágószerszám; mindenféle kertészollo fanyeső olló; kasza, sarló, szénavágó kés, sövény
nyíró olló, rönkhasító ék és más mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági kéziszerszám 

0 

8202 Kézifűrész; bármilyen fűrészhez fűrészlap (beleértve a hasító, horonyvágó vagy fogazatlan fűrész
lapot is) 

0 

8203 Reszelő, ráspoly, fogó (beleértve a csípőfogót is), harapófogó, csipesz, fémvágó olló, csővágó, 
csapszegvágó, lyukasztószerszám és hasonló kéziszerszám 

0 

8204 Kézi csavarkulcs és villáskulcs (beleértve a forgatónyomaték-mérő csavarkulcsot is a dugócsavar
kulcs kivételével); cserélhető csőkulcs, fogóval is 

0 

8205 Máshol nem említett kéziszerszám (beleértve a gyémánthegyű üvegvágót is); forrasztólámpa; satu, 
befogópofa és hasonló, a szerszámgéptartozék és -alkatrész kivételével; üllő; hordozható kovács
tűzhely; állványra szerelt, kézi vagy lábmeghajtással működő köszörűkő 

0 

8206 A 8202-8205 vtsz.-ok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben 
szokásos kiszerelt készletben 

0 

8207 Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. 
sajtoló-, csákoló-, lyukasztó-, menetfúró, menetvágó, fúró-, furatmegmunkáló, üregelő-, maró-, 
esztergályozó- vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való 
süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is 

0 

8208 Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez 0 

8209 Lapka, pálca, csúcs és hasonló nem szerelt szerszámrész cermetből 0 

8210 Kézi működtetésű mechanikus készülék, étel vagy ital készítéséhez, tálalásához vagy megfelelő 
állapotban való tartásához, legfeljebb 10 kg tömegben 

0 

8211 Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés kivéte
lével, és ezek vágópengéi 

0 

8212 Borotva és borotvapenge (beleértve a borotvapenge-nyersdarabot, szalagban is) 0 

8213 Olló, szabóolló és hasonló olló, valamint ezek pengéi 0 

8214 Máshol nem említett késművesáru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd vagy konyhai bárd, aprító- és 
darabolókés, papírvágó kés); manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is) 

0 

8215 Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy 
asztali eszköz 

0 

83 MÁSUTT NEM EMLÍTETT KÜLÖNFÉLE ÁRUK NEM NEMESFÉMBŐL 

8301 Lakat és zár (kulcsos, kombinációs vagy elektromos működésű) nem nemesfémből; más kulcsos, 
illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet, nem nemesfémből; mind
ezekhez kulcs, nem nemesfémből 

0
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8302 Vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcső, ablak, redőny, karosszéria, nyergesáru, 
bőrönd, láda, doboz vagy hasonló áru vasalásához, nem nemesfémből; fali ruhaakasztó, kalap
horog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthető cikk nem nemesfémből; bútorgörgő nem nemesfém 
szerelvénnyel; automatikus ajtócsukó nem nemesfémből 

0 

8303 Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf), páncélszekrény és páncélozott ajtó, 
valamint rekesz páncélszobához, pénz- vagy okirattartó láda, doboz és hasonló, nem nemesfémből 

0 

8304 Iratgyűjtő doboz, kartotékdoboz, papírtartó tálca, papírtartó kosár, tolltartó, irodai bélyegzőtartó és 
hasonló irodai vagy íróasztali felszerelés nem nemesfémből, a 9403 vtsz. alá tartozó irodai bútor 
kivételével 

0 

8305 Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, levélkapocs, gemkapocs, jelző címke és ehhez 
hasonló irodai eszköz nem nemesfémből; fűzőkapocs (pl. irodai, kárpitozási, csomagolási célra) 
nem nemesfémből 

0 

8306 Harang, csengő, gong és hasonló nem elektromos jelzőeszköz nem nemesfémből; kis szobor és 
más dísztárgy nem nemesfémből; fénykép-, kép- vagy hasonló keret nem nemesfémből; tükör nem 
nemesfémből 

0 

8307 Hajlékony cső, szerelvénnyel is, nem nemesfémből 0 

8308 Zárószerkezet, keretes zárószerkezet, csat, csatkapocs, horogkapocs, karika, fűzőkarika és hasonló 
ruházathoz, lábbelihez, ponyvához, kézitáskához, utazási cikkhez vagy más készáruhoz, nem 
nemesfémből; csőszegecs vagy hasított szárú szegecs nem nemesfémből; gyöngy és flitter nem 
nemesfémből 

0 

8309 Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót is), palackfedél vagy kupak, 
csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék, nem nemesfémből 

0 

8310 Jelzőtábla, névtábla, címtábla és hasonló tábla, szám, betű és más jel nem nemesfémből, a 9405 
vtsz. alá tartozó kivételével 

0 

8311 Forrasztáshoz, keményforrasztáshoz, hegesztéshez vagy fém- vagy keményfémfelrakáshoz huzal, 
rúd, cső, lemez, elektróda és hasonló áru nem nemesfémből vagy fémkarbidból, folyósító forrasz
tóanyaggal bevonva vagy bélelve; huzal és rúd nem nemesfém porból agglomerálva, fémmel 
történő befújáshoz, beszóráshoz 

0 

84 ATOMREAKTOROK, KAZÁNOK, GÉPEK ÉS MECHANIKUS BERENDEZÉSEK; EZEK 
ALKATRÉSZEI 

8401 Atomreaktor; nem besugárzott fűtőanyagelem (patron) atomreaktorhoz; izotóp szétválasztására 
szolgáló gép és berendezés 

0 

8402 Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi 
fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán 

0 

8403 Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz. alá tartozó kazán kivételével 0 

8404 Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, 
koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegy
séghez 

0 

8405 Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló 
vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is 

0 

8406 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) 0 

8407 Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor 0 

8408 Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel) 0
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8409 Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze 0 

8410 Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói 0 

8411 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina 0 

8412 Más erőgép és motor 0 

8413 Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor) 0 

8414 Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó- vagy visszavezető 
kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is 

0 

8415 Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvesség
szabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem 
szabályozható 

0 

8416 Égőfej (-rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz- elégetésére; mechanikus tüze
lőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló beren
dezéseket 

0 

8417 Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a hamvasztó kemencét is, az elektromos 
működésű kivételével 

0 

8418 Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; 
hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével 

0 

8419 Gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, a 
8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet-változás mint pl. mele
gítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárolog
tatás, elgőzölögtetés, kondenzálás vagy hűtés által való kezelésére, a háztartási gép és készülék 
kivételével; átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő 

0 

8420 Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével 0 

8421 Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szol
gáló gép és készülék 

0 

8422 Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, 
doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttes
üveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép 
(beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép 

0 

8423 Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a súllyal működ
tetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez 

0 

8424 Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); 
töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok- vagy gőzszóró 
és hasonló gép 

0 

8425 Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő 0 

8426 Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli 
használatra 

0 

8427 Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel 0
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8428 Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges 
drótkötélpálya) 

0 

8429 Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exka
vátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger 

0 

8430 Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, 
tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és 
hókotró 

0 

8431 Kizárólag vagy elsősorban a 8425-8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze 0 

8432 Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági talaj-előkészítésre vagy -megmunkálásra szolgáló 
gép; gyep- vagy sportpályahenger 

0 

8433 Arató- vagy cséplőgép, szalma- vagy takarmánybálázó gép is; fű- vagy takarmánykaszáló gép; 
tojás-, gyümölcs- vagy más mezőgazdasági terméktisztító, válogató- vagy osztályozó gép, a 
8437 vtsz. alá tartozó gép kivételével 

0 

8434 Fejőgép és tejfeldolgozó gép 0 

8435 Bor, almabor, gyümölcslé vagy hasonló ital készítésére szolgáló prés, zúzó- és hasonló gép 0 

8436 Más mezőgazdasági, kertgazdasági, erdőgazdasági, baromfi-tenyésztési vagy méhészeti gép, bele
értve a mechanikus vagy termikus szabályozóval ellátott csíráztató berendezést is; baromfikeltető 
és műanya 

0 

8437 Gabona, mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép; 
gabona vagy szárított hüvelyes feldolgozására szolgáló vagy malomipari gép, a mezőgazdasági 
jellegű gép kivételével 

0 

8438 Ebben az árucsoportban más vtsz. alá nem osztályozható élelmiszer vagy ital ipari előkészítésére 
vagy előállítására szolgáló gép, az állati vagy kötött növényi zsír vagy olaj kivonására vagy 
előkészítésére szolgáló gép kivételével 

0 

8439 Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton előállítására vagy kikészítésére szolgáló gép 0 

8440 Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is 0 

8441 Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta 
vágógépet 

0 

8442 Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek előállítására vagy gyártására szolgáló 
gép, készülék és felszerelés (a 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgép kivételével); nyomólapok, 
nyomóhengerek és más nyomóalkatrészek; nyomdaipari célra előállított lapok, hengerek és litog
ráfiai kő (például csiszolt, szemcsézett vagy polírozott) 

0 

8443 Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomó
alkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek 
alkatrészei és tartozékai 

0 

8444 Szintetikus vagy mesterséges szál sajtolására, nyújtására, a szálszerkezet átalakítására vagy vágására 
szolgáló gép 

0
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8445 Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy sodrógép és textilfonalak készítésére 
szolgáló más gép; csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó is), továbbá a 8446 vagy a 8447 vtsz. 
alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép 

0 

8446 Szövőgép (szövőszék) 0 

8447 Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy 
hálókészítő és -csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép 

0 

8448 A 8444-8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (pl. nyüstösgép, Jacquard-gép, önműködő 
indító- és leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban e vtsz. vagy a 8444- 
8447 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka (pl. orsó és szárnyas orsó, kártolószalag, fésű, 
kinyomóbütyök, vetélő, nyüst és nyüstbordázat, kanalas tű) 

0 

8449 Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília gyártására vagy kikészítésére 
szolgáló gép, beleértve a nemezkalap-készítő gépet is; kalapkészítő tömb 

0 

8450 Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és 
szárít is 

0 

8451 Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, végkikészítésére, bevo
nására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó 
gép kivételével), vasaló-, sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. linóleum
gyártásra használt pépnyomó gép, amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, 
lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, -vágó vagy -csipkéző gép 

0 

8452 Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére 
alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű 

0 

8453 Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy lábbeli vagy más cikk 
bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a varrógép kivételével 

0 

8454 Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép 0 

8455 Fémhengermű és ehhez való henger 0 

8456 Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más fény- vagy 
fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy 
plazmasugaras eljárással működik 

0 

8457 Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására 0 

8458 Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is) 0 

8459 Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, maró-, menetvágó vagy menetfúró 
gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga (beleértve az esztergáló 
központot is) kivételével 

0 

8460 Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító szerszámgép fém 
vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval történő megmunkálására, a 8461 
vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -simító gép kivételével 

0
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8461 Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simító 
gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet leválasztá
sával működő más szerszámgép 

0 

8462 Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálá
sára; hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, nyíró, lyukasztó vagy rovátkoló szerszámgép 
(beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; máshol nem említett présgép fém vagy keményfém 
megmunkálására 

0 

8463 Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cermet megmunkálására 0 

8464 Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag vagy üveg hidegmeg
munkálására 

0 

8465 Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa, parafa, csont, 
keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására 

0 

8466 A 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és 
tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző fej, osztófej és 
szerszámgéphez más speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó 

0 

8467 Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy nem elekt
romos motorral működő 

0 

8468 Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá 
tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre 

0 

8469 Írógépek a 8443 vtsz. alá tartozó nyomtatók kivételével; szövegszerkesztő gépek 0 

8470 Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; 
könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénz
tárgép 

0 

8471 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a 
kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozá
sához 

0 

8472 Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata bankjegykiadó gép, 
érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, ceruzahegyező, lyukasztó- vagy fűzőgép) 

0 

8473 A 8469-8472 vtsz. alá tartozó géphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék (a 
gép tárolására, szállítására szolgáló tok és hasonló kivételével) 

0 

8474 Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag 
válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására 
szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi 
por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készí
tésére szolgáló gép 

0 

8475 Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy villanólámpa 
összeszerelésére szolgáló gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunká
lására szolgáló gép 

0 

8476 Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy ital árusítására), beleértve a pénzváltó 
gépet is 

0
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8477 Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból termékeket előállító, az árucsoportban 
máshol nem említett gép 

0 

8478 Ebben az árucsoportban másutt nem említett dohányelőkészítő vagy -feldolgozó gép 0 

8479 Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra 0 

8480 Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő 
forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához 

0 

8481 Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, 
kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt 
szelepet 

0 

8482 Golyós vagy görgős gördülőcsapágy 0 

8483 Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszó
csapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; 
fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa 
is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is) 

0 

8484 Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fémtömítés és hasonló kötőelem; különböző 
anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban 
vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem 

0 

8486 Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető eszközök, elektronikus integrált 
áramkörök vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt gépek és készülékek; az ezen 
árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. C) pontjában említett gépek és készülékek; alkatrészek 
és tartozékok 

0 

8487 Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érint
kezőt vagy más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész 

0 

85 ELEKTROMOS GÉPEK ÉS ELEKTROMOS FELSZERELÉSEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI; 
HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ, TELEVÍZIÓS KÉP- ÉS HANGFELVEVŐ ÉS - LEJÁTSZÓ 
KÉSZÜLÉKEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI 

8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével] 0 

8502 Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító 0 

8503 Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei 0 

8504 Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor 0 

8505 Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; 
elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó szerkezet; elekt
romágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej 

0 

8506 Primer elem és primer telep (galvánelem) 0 

8507 Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztóle
mezeit is 

0 

8508 Porszívók 0 

8509 Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. alá tartozó 
porszívók kivételével 

0
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8510 Villanyborotva, hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral 0 

8511 Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású, belső égésű 
motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); 
generátor (pl. dinamó, alternátor) és az ilyen motorhoz használt árammegszakító 

0 

8512 Elektromos világító- vagy jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével), ablaktörlő, jege
sedésgátló és páramentesítő készülék kerékpárhoz vagy gépjárműhöz 

0 

8513 Hordozható elektromos lámpa saját (pl. szárazelemes, akkumulátoros, elektromágneses) energia
forrással, a 8512 vtsz. alá tartozó világítókészülék kivételével 

0 

8514 Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos veszteség 
alapján működő is); indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő más ipari vagy labo
ratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére 

0 

8515 Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy más fény- vagy fotonsugaras, 
ultrahangos, elektronsugaras, mágnesimpulzusos vagy plazmaívforrasztó, keményforrasztó vagy 
hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas kivitelben is; fém vagy cermet meleg porlasztására 
(szórására) szolgáló gép és készülék 

0 

8516 Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló, 
elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, 
sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási 
készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével 

0 

8517 Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálóza
tokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más 
készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű 
hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra 
vagy vételre szolgáló készülékek kivételével 

0 

8518 Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal 
összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrek
venciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység 

0 

8519 Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék 0 

8521 Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is 0 

8522 Kizárólag vagy elsősorban a 8519-8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka 0 

8523 Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, „intelligens kártyák” és más 
adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt 
lemezek gyártásához, a 37. Árucsoportba tartozó termékek kivételével 

0 

8525 Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készü
lékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera- 
felvevők 

0 

8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék 0
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8527 Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös 
házban 

0 

8528 Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas 
készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket 
magában foglaló is 

0 

8529 Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei 0 

8530 Elektromos ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút, villamosvasút, út, belvízi út, 
parkolók, kikötői berendezés vagy repülőtér számára (a 8608 vtsz. alá tartozók kivételével) 

0 

8531 Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, 
betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék) a 8512 vagy a 8530 vtsz. alá tartozó kivételével 

0 

8532 Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor 0 

8533 Elektromos ellenállás (beleértve a szabályozó ellenállást (reosztát) és a potenciométert is), a fűtő
ellenállás kivételével 

0 

8534 Nyomtatott áramkör 0 

8535 1 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy 
elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (pl. 
kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfe
szültség-csökkentő, dugaszok és más csatlakozók, csatlakozódoboz) 

0 

8536 Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elekt
romos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például 
kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafogla
latok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz 
vagy kábelekhez való csatlakozók 

0 

8537 Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 
vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elekt
romosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy 
készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek 
kivételével 

0 

8538 Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei 0 

8539 Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli 
vagy infravörös lámpát is; ívlámpa 

0 

8540 Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektroncső (pl. vákuummal vagy gőzzel vagy gázzal 
töltött cső, higanygőz-egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió-kameracső) 

0 

8541 Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; fényérzékeny félvezető eszköz, beleértve a fény
elemet modullá vagy panellé összeállítva is; fénykibocsátó dióda; szerelt piezoelektromos kristály 

0 

8542 Elektronikus integrált áramkörök 0 

8543 Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos gép és készülék egyedi feladatokra 0
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8544 Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és 
egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai 
szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is 

0 

8545 Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, 
grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül 

0 

8546 Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő 0 

8547 Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelő
anyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az 
öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő 
kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek 
csatlakozódarabjai 

0 

8548 Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült primer cella, 
kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek vagy készüléknek ebben az 
árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze 

0 

86 VASÚTI MOZDONYOK VAGY VILLAMOS-MOTORKOCSIK, SÍNHEZ KÖTÖTT 
JÁRMŰVEK ÉS ALKATRÉSZEIK; VASÚTI VAGY VILLAMOSVÁGÁNY-TARTOZÉKOK, 
ÉS -FELSZERELÉSEK ÉS ALKATRÉSZEIK; MINDENFÉLE MECHANIKUS (BELEÉRTVE 
AZ ELEKTROMECHANIKUSAT IS) KÖZLEKEDÉSI JELZŐBERENDEZÉS 

8601 Vasúti mozdony hálózati vagy akkumulátoros árammeghajtással 0 

8602 Más vasúti mozdony; mozdonyszerkocsi 0 

8603 Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász- és teherszállító motorkocsi, a 8604 
vtsz. alá tartozó kivételével 

0 

8604 Vasúti vagy villamosvasúti karbantartó vagy szervízkocsi, önjáró is (pl. műhelykocsi, darus kocsi, 
talpfaaláverő, vágányrakó kocsi, mérőkocsi és vonalvizsgáló kocsi) 

0 

8605 Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi; csomagszállító (poggyász-) kocsi, 
postakocsi és más különleges célra szolgáló vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi (a 
8604 vtsz. alá tartozó kivételével) 

0 

8606 Vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró teherkocsi 0 

8607 Vasúti mozdony vagy villamos-motorkocsi vagy sínhez kötött más jármű alkatrésze 0 

8608 Vasúti vagy villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromecha
nikusat is) ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, 
parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára; mindezek alkatrésze 

0 

8609 Konténer (beleértve a folyadékszállításra alkalmasat is) egy vagy több szállítási módra különlegesen 
kialakítva és felszerelve 

0 

87 JÁRMŰVEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TAROZÉKAI, A VASÚTI VAGY VILLAMOS
VASÚTI SÍNHEZ KÖTÖTT JÁRMŰVEK KIVÉTELÉVEL 

8701 Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó vontató kivételével) 0 

8702 Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy szállítására 0 

8703 Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivé
telével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is 

0
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8704 Áruszállító gépjármű 0 

8705 Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy- vagy áruszállításra tervezett kivételével 
(pl. műszaki segélykocsi, darus kocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő autó, locsolóautó, 
mozgó műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi) 

0 

8706 A 8701-8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve 0 

8707 A 8701-8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is) 0 

8708 A 8701-8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka 0 

8709 Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, raktárban, 
kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar 
peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze 

0 

8710 Harckocsi és más páncélozott harci jármű, motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen 
jármű alkatrésze 

0 

8711 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), és kerékpár kisegítő motorral felszerelve, 
oldalkocsival is; oldalkocsi 

0 

8712 Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül 0 

8713 Rokkantkocsi fogyatékos személy részére motoros vagy más mechanikus meghajtással vagy anélkül 0 

8714 A 8711-8713 vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka 0 

8715 Gyermekkocsi és alkatrésze 0 

8716 Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze 0 

88 LÉGI JÁRMŰVEK, ŰRHAJÓK ÉS EZEK RÉSZEI 

8801 Léggömb és kormányozható léghajó; vitorlázórepülő, sárkányrepülő és más nem motoros légi 
jármű 

0 

8802 Más légi jármű (pl. helikopter, repülőgép); űrhajó (műbolygó, műhold is) és szuborbitális és 
űrhajóhordozó rakéta 

0 

8803 A 8801 vagy a 8802 vtsz. alá tartozó légi jármű alkatrésze 0 

8804 Ejtőernyő (kormányozható sikló- és gyalogernyő is) és forgó (rotáló) ejtőernyő; mindezek alkat
része és tartozéka 

0 

8805 Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék vagy hasonló fékezőszerkezet; repü
lőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze 

0 

89 HAJÓK, CSÓNAKOK ÉS MÁS ÚSZÓSZERKEZETEK 

8901 Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, bárka és személy- vagy 
áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű 

0 

8902 Halászhajó; halászati terméket feldolgozó vagy ezek tartósítására, üzemi feldolgozására szolgáló 
hajó és más vízi jármű 

0 

8903 Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezőscsónak és kenu 0
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8904 Vontató- és tolóhajó 0 

8905 Világítóhajó, tűzoltóhajó, kotróhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem 
a közlekedés; úszódokk; fúrásra vagy kitermelésre szolgáló úszó vagy víz alá süllyeszthető beren
dezés 

0 

8906 Más hajó, a hadihajó és mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével 0 

8907 Más úszószerkezet [pl. tutaj, tartály, süllyesztőszekrény (keszon), kikötőhíd, bója és jelzőpéce] 0 

8908 Bontásra (szétszerelésre) szánt vízi jármű és más úszószerkezet 0 

90 OPTIKAI, FÉNYKÉPÉSZETI, MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI, MÉRŐ-, ELLENŐRZŐ-, PRECÍ
ZIÓS, ORVOSI VAGY SEBÉSZETI MŰSZEREK ÉS KÉSZÜLÉKEK; MINDEZEK ALKATRÉ
SZEI ÉS TARTOZÉKAI 

9001 Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vtsz. alá tartozó 
kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontakt
lencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből 
készült elem kivételével 

0 

9002 Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer vagy 
készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivé
telével 

0 

9003 Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz, és ezek alkatrésze 0 

9004 Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő- vagy más szemüveg 0 

9005 Távcső, látcső (két és egy szemlencsés), más optikai teleszkóp és ezek foglalata; egyéb csillagászati 
műszer és foglalata, a rádiócsillagászati műszer kivételével 

0 

9006 Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanó
körte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével 

0 

9007 Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy anélkül 0 

9008 Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és kicsinyítő (a mozgó- 
fényképészeti kivételével) 

0 

9010 Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti (mozgófényképészeti is) 
készülék és berendezés laboratóriumi használatra; negatív-kiértékelő; vetítővászon 

0 

9011 Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy 
mikro-képvetítő is 

0 

9012 Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő készülék 0 

9013 Más vtsz. alá nem besorolható folyadékkristályos készülék; lézer, a lézerdióda kivételével; ebbe az 
árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható más optikai készülék és műszer 

0 

9014 Iránykereső műszer (tájoló); más navigációs eszköz és készülék 0
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9015 Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai 
vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő 

0 

9016 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is 0 

9017 Rajzoló-, jelölő, vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, 
rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi 
hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző) 

0 

9018 Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is, más elekt
romos gyógyászati és látásvizsgáló készülék 

0 

9019 Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék; 
ózon-, oxigén-, aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légzőké
szülék 

0 

9020 Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus részekkel sem cserélhető szűrőkkel nem rendel
kező védőálarc kivételével 

0 

9021 Ortopédiai készülék, mankó, sebészeti öv és sérvkötő; sín és törésnél alkalmazható egyéb eszköz; 
műtestrész; hallókészülék, továbbá fogyatékosság vagy rokkantság korrigálására szolgáló és testen 
viselhető vagy hordozható vagy szervezetbe beültethető más készülék 

0 

9022 Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő berendezés orvosi, sebészeti, fogászati 
vagy állatorvosi célra is, radiográf vagy radioterápiai készülék, röntgencső, és más röntgengene
rátor, nagyfeszültségű generátor, vezérlőtábla és -asztal, ernyő, vizsgáló- vagy kezelőasztal, szék és 
hasonló 

0 

9023 Bemutatási (pl. kiállítási vagy oktatási stb.), szemléltető célra szolgáló műszer, készülék, eszköz és 
modell, amely más felhasználásra alkalmatlan 

0 

9024 Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és készülék vagy más mecha
nikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához) 

0 

9025 Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer 
és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is 

0 

9026 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére 
vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, 
hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék 
kivételével 

0 

9027 Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektro
méter, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló 
jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- vagy fénymennyiségek mérésére 
vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszet
készítő) 

0 

9028 Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek 
hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is 

0 

9029 Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék; 
sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy 9015 vtsz. alá tartozó készülék kivételével; stroboszkóp 

0 

9030 Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szol
gáló más műszer és készülék, a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, 
gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló 
műszer és készülék 

0
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9031 Ebben az árucsoportban másutt nem említett, mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; 
profilvetítő 

0 

9032 Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék 0 

9033 A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés (ebben az árucsoportban 
másutt nem említett) alkatrésze és tartozéka 

0 

91 ÓRÁK ÉS KISÓRÁK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI 

9101 Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, nemesfémből vagy nemesfémmel plattíro
zott fémből készült tokkal 

0 

9102 Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó kivételével 0 

9103 Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével 0 

9104 Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi-, űr- vagy vízi járműhöz 0 

9105 Más óra 0 

9106 Időpont-regisztráló készülék és időtartam mérésére, regisztrálására vagy más módon történő jelzé
sére szolgáló készülék, óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral (pl. időszám
láló, időregisztráló) 

0 

9107 Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsoló 0 

9108 Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt 0 

9109 Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt 0 

9110 Komplett kisóraszerkezet vagy óraszerkezet, nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szer
kezetkészlet); nem teljes kisóraszerkezet vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers kisóraszerkezet 
vagy óraszerkezet 

0 

9111 Tok kisóraszerkezethez és ennek részei 0 

9112 Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz, és ezek részei 0 

9113 Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze 0 

9114 Más óraalkatrész 0 

92 HANGSZEREK; MINDEZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI 

9201 Zongora, automata is; csemballó és más húros hangszer billentyűs szerkezettel 0 

9202 Más húros hangszer (pl. gitár, hegedű, hárfa) 0 

9205 Más fúvós hangszer (pl. klarinét, trombita, duda) 0 

9206 Ütőhangszer (pl. dob, xilofon, cintányér, kasztanyetta, maraka) 0 

9207 Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmo
nika) 

0
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9208 Zenélődoboz, kintorna, verkli, éneklő műmadár, zenefűrész és ebbe az árucsoportba más vtsz. alá 
nem tartozó egyéb hangszer; mindenfajta hívogató és csalogató eszköz; síp, tülök és szájjal fújható 
más hangjelzőeszköz 

0 

9209 Hangszeralkatrész (pl. mechanikus szerkezet zenélődobozhoz) és -tartozék (pl. kártya, lemez és 
tekercs mechanikus szerkezethez); metronóm, hangvilla és mindenféle hangolósíp 

0 

93 FEGYVEREK ÉS LŐSZEREK; EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI 

9301 Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével Lásd a 
mellék

letet 

9302 Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével Lásd a 
mellék

letet 

9303 Más robbanótöltettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska és 
lőfegyver, elöltöltős lőfegyver, rakétapisztoly és kizárólag jelzőrakéta kilövésére szolgáló más szer
kezet, vaktöltény kilövésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített elsütőszeggel működő vágóhídi 
pisztoly, kötélkivető ágyú) 

Lásd a 
mellék

letet 

9304 Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó kivé
telével 

Lásd a 
mellék

letet 

9305 A 9301-9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka Lásd a 
mellék

letet 

9306 Bomba, gránát, torpedó, akna, lövedék és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és 
más lőszer és lövedék, valamint ezek alkatrésze, beleértve a töltény- és lövedéktömítő anyagokat is 

Lásd a 
mellék

letet 

9307 Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, és ezek alkatrésze, és hüvelye és tartója is Lásd a 
mellék

letet 

94 BÚTOR; ÁGYFELSZERELÉS, MATRACOK, ÁGYBETÉTEK, PÁRNÁK ÉS HASONLÓ 
PÁRNÁZOTT LAKBERENDEZÉSI CIKKEK; MÁSUTT NEM EMLÍTETT LÁMPÁK ÉS VILÁ
GÍTÓFELSZERELÉSEK; MEGVILÁGÍTOTT JELZÉSEK, REKLÁMFELIRATOK, NÉVTÁBLÁK 
ÉS HASONLÓK; ELŐRE GYÁRTOTT ÉPÜLETEK 

9401 Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek részei 0 

9402 Orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal, kórházi ágy 
mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék); forgatható fodrászszék és hasonló szék, döntő- és 
emelőszerkezettel; mindezek alkatrésze 

0 

9403 Más bútor és részei 0 

9404 Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna és kispárna) és 
hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy belsőleg 
szerelve, vagy gumi- vagy műanyag szivacsból, bevonva is 

0 

9405 Lámpa és világító-felszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek másutt nem 
említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű 
fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze 

0 

9406 Előre gyártott épület 0
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95 JÁTÉKOK, JÁTÉKSZEREK ÉS SPORTESZKÖZÖK; MINDEZEK ALKATRÉSZEI ÉS 
TARTOZÉKAI 

9503 Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; játék babakocsik; babák; más játékok; 
csökkentett méretű („méretarányos”) modellek és szórakozásra szánt hasonló modellek, működő is; 
mindenféle kirakós játékok (puzzle) 

0 

9504 Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték, beleértve a tivoli játékot, a biliárdot, a különféle 
típusú játékkaszinó-asztalt és az automata tekepálya-felszerelést is 

0 

9505 Ünnepi, farsangi vagy más szórakoztató tárgy, beleértve a bűvésztárgyat és a beugratós tréfakel
léket is 

0 

9506 Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asztaliteniszt is) 
vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett cikk és felszerelés; 
úszómedence és pancsolómedence 

0 

9507 Horgászbot, halhorog és más horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és hasonló; csalimadár (a 
9208 vagy a 9705 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés 

0 

9508 Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári szórakoztató eszköz; vándorcirkusz és vándor
állatkert; vándorszínház 

0 

96 KÜLÖNBÖZŐ ÁRUK 

9601 Megmunkált elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, korall, gyöngyház és faragásra 
alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült áru (beleértve az öntéssel formázott árut is) 

0 

9602 Megmunkált növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyag és ezekből készült áru; öntött 
vagy faragott tárgy viaszból, sztearinból, természetes mézgából vagy természetes gyantából vagy 
mintázó pasztából, és másutt nem említett formázott vagy faragott tárgy; nem kemény megmun
kált zselatin (a 3503 vtsz. alá tartozó zselatin kivételével) és ebből készült áru 

0 

9603 Seprű, kefe és ecset (gép, készülék- vagy járműalkatrészt képező kefe is), kézi működtetésű, mecha
nikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó-, mosogatóruha és tollseprű, kefe, seprű vagy ecset 
előállításához előkészített csomó és nyaláb; szobafestő párna és henger; gumibetétes törlő (a 
gumihengeres kivételével) 

0 

9604 Kézi szita és rosta 0 

9605 Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz 0 

9606 Gomb, franciakapocs, patentkapocs és patent, gombtest és ezek más részei; nyers gomb 0 

9607 Villámzár (húzózár) és részei 0 

9608 Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és egyéb toll; másoló töltőtoll 
(átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek 
részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vtsz. alá tartozó áru kivételével 

0 

9609 Ceruza (a 9608 vtsz. alá tartozó kivételével), rajzkréta, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, író- vagy 
rajzkréta és szabókréta 

0 

9610 Palatábla és tábla, író- vagy rajztábla, kerettel vagy anélkül 0 

9611 Kézi használatú kelet-, pecsételő- vagy számozóbélyegző és hasonló (beleértve a címkenyomtató 
vagy -domborító készüléket is); kézi működtetésű összetett fémbélyegző és ilyen összetett fémbé
lyegzőkből álló kézinyomda 

0
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Kód Szöveg Vámtételek 

9612 Írógép- vagy hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomat készítésére – átitatva, orsón 
vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem 

0 

9613 Öngyújtó és más gyújtó, mechanikus vagy elektromos is, és ezek alkatrésze, a tűzkő és a kanóc 
kivételével 

0 

9614 Pipa (pipafej is), és szivar- és cigarettaszipka és ezek részei 0 

9615 Fésű, hajcsat és hasonló áru; hajtű, hullámcsat, hajcsipesz, hajcsavaró és hasonló áru, a 8516 vtsz. 
alá tartozó kivételével, és mindezek részei 

0 

9616 Illatszer- és hasonló szóró testápolási célra, és ezekhez szerelék és szórófej; púderpamacs és párna 
test- és szépségápoló készítmény felviteléhez 

0 

9617 Hőpalack és egyéb vákuumos edény tokkal együtt; ezek alkatrésze, az üvegbetét kivételével 0 

9618 Szabó- és ruhakészítő próbababa, és más öltöztethető figura; automata és más mozgó figura 
kirakatkészítéshez 

0 

97 MŰVÉSZETI TÁRGYAK, GYŰJTEMÉNYDARABOK ÉS RÉGISÉGEK 

9701 Festmény, rajz és pasztellkép, kizárólag kézi alkotás, a 4906 vtsz. alá tartozó ipari rajz és kézi 
festésű vagy kézi díszítésű kézműipari cikk kivételével; részekből összeállított kép (kollázs) és 
hasonló dekoratív tábla 

0 

9702 Eredeti metszet, nyomat és litográfia (kőnyomat) 0 

9703 Eredeti szobrok és szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból 0 

9704 Posta- vagy illetékbélyeg, lebélyegzett postabélyeg, első napi bélyegzéssel ellátott boríték, postai 
papíráru (bélyeges papír) és hasonló, érvénytelenítve vagy postatiszta, a 4907 vtsz. alá tartozó 
kivételével 

0 

9705 Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnog
ráfiai vagy numizmatikai gyűjtemény és gyűjteménydarab 

0 

9706 Száz évnél idősebb régiség 0
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II. MELLÉKLET 

Kivételek, átmeneti rendelkezések és védintézkedési rendszerek 

1. A 93. árucsoportban (fegyverek és lőszerek) szereplő termékre az EK-Fél továbbra is alkalmazza a legnagyobb 
kedvezményes vámtételeket. 

2. a) A 2009. október 1. és 2015. szeptember 30. közötti időszakban az EK-Fél kivetheti a legnagyobb kedvezmény 
szerinti vámokat azokra az EPA-államokból származó, 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékekre, amelyeket a 
következő, fehércukor-egyenértékben kifejezett szinteket meghaladó mennyiségben importáltak, és amelyekről úgy 
ítélik meg, hogy zavart okoznak az EK-Fél cukorpiacán: 

i. egy gazdasági évben 3,5 millió tonna az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) államok csoportjának azon 
tagállamaiból származó ilyen termékekből, amelyek aláírták a Cotonoui Megállapodást, és 

ii. 1,38 o millió tonna a 2009/2010-es gazdasági évben azon AKCS-államokból származó ilyen termékekből, 
amelyeket az Egyesült Nemzetek nem ismert el legkevésbé fejlett országként. Az 1,38 millió tonnás szám a 
2010/2011-es gazdasági évben 1,45 millió tonnára emelkedik, az azt következő négy gazdasági évben pedig 
1,6 millió tonnára. 

b) Az Egyesült Nemzetek Szervezete által legkevésbé fejlett országként elismert bármely EPA-államból származó, az 
1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek behozatalára nem alkalmazhatók e melléklet 2. a) albekezdésének 
rendelkezései. Ezekre a behozatalokra azonban továbbra is alkalmazni kell a megállapodás kétoldalú védintézke
déseinek rendelkezéseit ( 1 ). 

c) Az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtétel kivetése megszűnik annak a gazdasági évnek a végén, amikor 
azt bevezették. 

3. 2015. október 1-jétől az EPA-megállapodások kétoldalú védintézkedéseket említő cikkének alkalmazása céljából 
azokban az esetekben tekintik úgy, hogy zavarok merültek fel az 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek piacán, 
amikor az Európai Közösségben a fehércukor piaci ára két egymást követő hónapban annak az árnak a 80 százaléka 
alá csökken, amely az Európai Közösségben az előző gazdasági év során a fehércukor piacán érvényesült. 

4. 2008. január 1-jétől 2015. szeptember 30-ig az 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 és 2106 90 98 
vámtarifaszám alá tartozó termékekre különleges felügyeleti mechanizmusok vonatkoznak annak biztosítása érde
kében, hogy a 2. bekezdésben előírt szabályozást ne játsszák ki. Amennyiben e termékek EPA-államokból származó 
behozatalainak mennyisége tizenkét egymást követő hónapon keresztül halmozottan, legalább 20 %-kal növekszik az 
azt megelőző három 12 hónapos időszak éves behozatalainak átlagához képest, az EK-fél elemzi a kereskedelem 
szerkezetét, a gazdasági indokokat és e behozatalok cukortartalmát, és ha úgy ítéli meg, hogy ezeket a behozatalokat a 
2. bekezdésben előírt szabályozások kijátszására használják fel, felfüggesztheti a kedvezményes elbánást, és bevezetheti 
az Európai Közösség Közös Vámtarifája szerint a behozatalokra alkalmazott egyedi, legnagyobb kedvezmény szerinti 
vámot az EPA-államokból származó, az 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 és 2106 90 98 vámta
rifaszám alá tartozó termékekre. A 2. b) és c) albekezdést értelemszerűen kell alkalmazni az e bekezdés szerinti 
intézkedésekre. 

5. 2009. október 1. és 2012. szeptember 30. között az 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek tekintetében nem 
adható ki preferenciális behozatali engedély, kivéve ha az importőr vállalja, hogy az EK-Fél által az adott gazdasági évre 
meghatározott referenciaár legalább 90 %-ával egyenlő áron vásárolja meg ezeket a termékeket. 

6. A legnagyobb kedvezményes vámtétel továbbra is alkalmazandó a 0803 00 19 vámtarifaszám alá tartozó, EPA-álla
mokból származó és a Közösség legkülső régióiban szabad forgalomba bocsátott termékekre. A legnagyobb kedvez
ményes vámtétel továbbra is alkalmazandó az 1701 vámtarifaszám alá tartozó, EPA-államokból származó és a francia 
tengerentúli megyékben szabad forgalomba bocsátott termékekre. E rendelkezések 10 évig alkalmazandók. A megál
lapodás Feleinek ellenkező megegyezése hiányában ez az időszak további 10 évvel meghosszabbodik.
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( 1 ) Ebből a célból és az EPA-megállapodások kétoldalú védintézkedést említő cikkétől eltérve az Egyesült Nemzetek Szervezete által 
legkevésbé fejlett országként elismert EPA-államra is vonatkozhatnak védintézkedések.


