
A BIZOTTSÁG 606/2007/EK RENDELETE

(2007. június 1.)

a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló 980/2005/EK tanácsi rendelet II.
mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tarifális preferenciák általános rendszerének alkal-
mazásáról szóló, 2005. június 27-i 980/2005/EK tanácsi rende-
letre (1) és különösen annak 26. cikkére,

az általános preferenciarendszer-bizottsággal folytatott konzultá-
ciót követően,

mivel:

(1) A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a
Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet
I. mellékletének módosításáról szóló 1549/2006/EK
bizottsági rendelet (2) olyan adatokat tartalmaz, amely

érinti a 980/2005/EK rendelet II. mellékletében található
jegyzéket.

(2) Ezért a 980/2005/EK rendelet II. mellékletében található
jegyzéket ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 980/2005/EK rendelet II. mellékletének helyébe e rendelet
mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 1-jén.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON

a Bizottság tagja
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(1) HL L 169., 2005.6.30., 1. o.
(2) HL L 301., 2006.10.31., 1. o.



MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett intézkedések hatálya alá tartozó termékek jegyzéke

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályaitól függetlenül a termékek leírása csak jelzésértékűnek tekintendő, a
tarifális preferenciákat a KN-kód határozza meg. Ahol »ex« KN-kód szerepel, ott a tarifális preferenciákat a KN-kód és a
leírás együttesen határozza meg.

A csillaggal jelzett KN-kódú termékek behozatala a megfelelő közösségi rendelkezésekben megállapított feltételek alapján
történik.

Az »Érzékeny (É)/nem érzékeny (NÉ)« oszlop az általános előírásban (7. cikk) és a fenntartható fejlődésre és felelősségteljes
kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásban (8. cikk) megtalálható termékekre vonatkozik. Ezek a termékek
a jegyzékben NÉ (nem érzékeny, a 7. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában) vagy É (érzékeny, a 7. cikk (2) bekezdésének
alkalmazásában) megjelöléssel szerepelnek.

Az egyszerűség kedvéért a termékek csoportonként vannak felsorolva. Ezek tartalmazhatnak olyan termékeket is,
amelyeket a közös vámtarifa vámtételeinek alkalmazása alól mentesítettek, vagy amelyek vámját felfüggesztették.

KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

0101 10 90 Élő, fajtiszta tenyészszamár és egyéb É

0101 90 19 Élő ló, kivéve fajtiszta tenyészállat, nem vágásra szánt É

0101 90 30 Élő szamár, nem fajtiszta tenyészállat É

0101 90 90 Élő lóöszvér vagy szamáröszvér É

0104 20 10 * Élő fajtiszta tenyészkecske É

0106 19 10 Élő házinyúl É

0106 39 10 Élő galamb É

0205 00 Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér húsa, frissen, hűtve vagy fagyasztva É

0206 80 91 Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas belsősége, frissen
vagy hűtve, nem gyógyászati termék gyártására

É

0206 90 91 Ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas belsősége,
fagyasztva, nem gyógyászati termék gyártásához

É

0207 14 91 Máj, fagyasztva, a Gallus domesticus (házityúk) fajhoz tartozó szárnyasból É

0207 27 91 Máj, fagyasztva, pulykából É

0207 36 89 Máj, fagyasztva, kacsából, libából vagy gyöngytyúkból, nem kacsa vagy liba hízott
mája

É

ex 0208 (1) Egyéb hús és élelmezési célra alkalmas belsőség, frissen, hűtve vagy fagyasztva,
kivéve a 0208 90 55 vámtarifaalszám alá tartozó termékek (kivéve a 0208 90 70
vámtarifaalszám alá tartozó termékek, amelyekre nem vonatkozik lábjegyzet)

É

0208 90 70 Békacomb NÉ

0210 99 10 Lóhús, sózva, sós lében vagy szárítva É

0210 99 59 Szarvasmarhaféle belsősége, sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve, nem zsíros és
sovány dagadó

É

0210 99 60 Juh és kecske belsősége, sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve É
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

0210 99 80 Belsőség, sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve, kivéve baromfimáj, nem házi
sertésé, szarvasmarhaféléé, juhé vagy kecskéé

É

ex 3. árucso-
port (2)

Hal, rákféle, puhatestű és más gerinctelen vízi állat, kivéve az alábbi 0301 10 90
vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

0301 10 90 Élő tengeri díszhal NÉ

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99

Joghurt, ízesítve vagy hozzáadott gyümölccsel, diófélékkel vagy kakaóval É

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99

Író, aludttej és tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl, ízesítve vagy
hozzáadott gyümölccsel, diófélékkel vagy kakaóval

É

0405 20 10
0405 20 30

Kenhető tejtermék, legalább 39, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal É

0407 00 90 Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve, nem baromfitojás É

0409 00 00 (3) Természetes méz É

0410 00 00 Másutt nem említett vagy máshová nem tartozó élelmezési célra alkalmas állati
eredetű élelmiszer

É

0511 99 39 Állati eredetű természetes szivacs, nem nyersen É

ex 6. árucsoport Élő fa és egyéb növény; hagyma, gyökér és hasonlók; vágott virág és díszítő
lombozat, kivéve az alábbi 0604 91 40 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

0604 91 40 Tűlevelű ág, frissen NÉ

0701 Burgonya, frissen vagy hűtve É

0703 10 Vöröshagyma és mogyoróhagyma, frissen vagy hűtve É

0703 90 00 Póréhagyma és más hagymaféle, frissen vagy hűtve É

0704 Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposz-
taféle, frissen vagy hűtve

É

0705 Saláta (Lactuca sativa) és cikóriafélék (Cichorium spp.), frissen vagy hűtve É

0706 Sárgarépa, tarlórépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelme-
zési célra alkalmas hasonló gyökér frissen vagy hűtve

É

ex 0707 00 05 Uborka, friss vagy hűtött, május 16-tól október 31-ig É

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

0709 20 00 Spárga, frissen vagy hűtve É

0709 30 00 Padlizsán (tojásgyümölcs), frissen vagy hűtve É
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

0709 40 00 Zeller, frissen vagy hűtve, nem gumós zeller É

0709 51 00
0709 59

Gomba, frissen vagy hűtve, kivéve a 0709 59 50 vámtarifaalszám alá tartozó
termékek

É

0709 60 10 Paprika, frissen vagy hűtve É

0709 60 99 A Capsicum (paprika) vagy a Pimenta nemzetség gyümölcsei, frissen vagy hűtve, nem
édespaprika, nem capsicin vagy capsicum illóolaj-tartalmú festék gyártására és nem
illóolajok vagy gyantafélék ipari előállítására

É

0709 70 00 Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj (kerti laboda), frissen vagy hűtve É

0709 90 10 Salátazöldség, frissen vagy hűtve, nem fejes saláta (Lactuca sativa) és cikóriaféle
(Cichorium spp.)

É

0709 90 20 Mangold (vagy leveles fehérrépa) és kárdi, frissen vagy hűtve É

0709 90 31 * Olajbogyó, frissen vagy hűtve, nem olaj kinyerésére É

0709 90 40 Kapribogyó, frissen vagy hűtve É

0709 90 50 Édeskömény, frissen vagy hűtve É

0709 90 70 Cukkini, frissen vagy hűtve É

ex 0709 90 80 Articsóka, frissen vagy hűtve, július 1-jétől október 31-ig É

0709 90 90 Más zöldség, frissen vagy hűtve É

ex 0710 Zöldség (főtlenül, vagy gőzöléssel vagy vízben forralással főzve), fagyasztva, kivéve
az alábbi 0710 80 85 vámtarifaalszám alá tartozó termék

É

0710 80 85 (4) Spárga (főtlenül, vagy gőzöléssel vagy vízben forralással főzve), fagyasztva É

ex 0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes
vízben vagy más tartósító oldatban), de ilyen állapotban közvetlen fogyasztásra
alkalmatlanul, kivéve a 0711 20 90 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

ex 0712 Szárított zöldség, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem
elkészítve, kivéve olajbogyó és a 0712 90 19 vámtarifaszám alá tartozó termékek

É

0713 Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is É

0714 20 10 * Édesburgonya, frissen, egészben, emberi fogyasztásra NÉ

0714 20 90 Édesburgonya, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, szeletelve is vagy labdacs
formájában, nem frissen és egészben és emberi fogyasztásra

É

0714 90 90 Csicsóka és hasonló, magas inulintartalmú gyökér és gumó, frissen, hűtve, fagyasztva
vagy szárítva, szeletelve is vagy labdacs formájában; szágóbél

NÉ

0802 11 90
0802 12 90

Mandula, frissen vagy szárítva, héjastól is, nem keserűmandula É
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

0802 21 00
0802 22 00

Mogyorófélék (Corylus spp.), frissen vagy szárítva, héjastól is É

0802 31 00
0802 32 00

Dió, frissen vagy szárítva, héjastól is É

0802 40 00 Szelídgesztenye (Castanea spp.), frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva É

0802 50 00 Pisztácia, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva NÉ

0802 60 00 Makadámdió, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva NÉ

0802 90 50 Fenyőmag, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva NÉ

0802 90 85 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva NÉ

0803 00 11 Főzőbanán, frissen É

0803 00 90 Banán, beleértve a főzőbanán is, szárítva É

0804 10 00 Datolya, frissen vagy szárítva É

0804 20 10
0804 20 90

Füge, frissen vagy szárítva É

0804 30 00 Ananász, frissen vagy szárítva É

0804 40 00 Avokádó, frissen vagy szárítva É

ex 0805 20 Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is), clementine, wilking és hasonló
citrushibridek, frissen vagy szárítva, március 1-jétől október 31-ig

É

0805 40 00 Grépfrút, beleértve a pomelót is, frissen vagy szárítva NÉ

0805 50 90 Lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frissen vagy szárítva É

0805 90 00 Más citrusgyümölcs, frissen vagy szárítva É

ex 0806 10 10 Csemegeszőlő, frissen, január 1-jétől július 20-ig és november 21-től december 31-
ig, kivéve az Emperor (Vitis vinifera cv.) változat december 1-jétől 31-ig

É

0806 10 90 Egyéb szőlő, frissen É

ex 0806 20 Szárított szőlő, kivéve a 2 kg-nál nagyobb nettó tömegű közvetlen kiszerelésű
ex 0806 20 30 vámtarifaalszám alá tartozó termékeket

É

0807 11 00
0807 19 00

Dinnye (beleértve a görögdinnyét is), frissen É

0808 10 10 Almabor készítéséhez használt alma, frissen, ömlesztve, szeptember 16-tól december
15-ig

É

0808 20 10 Körtebor készítéséhez használt körte, frissen, ömlesztve, augusztus 1-jétől december
31-ig

É

ex 0808 20 50 Más körte, frissen, május 1-jétől június 30-ig É

0808 20 90 Birsalma, frissen É

ex 0809 10 00 Kajszibarack frissen, január 1-jétől május 31-ig és augusztus 1-jétől december 31-ig É
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

0809 20 05 Meggy (Prunus cerasus) frissen É

ex 0809 20 95 Cseresznye, frissen, január 1-jétől május 20-ig és augusztus 11-től december 31-ig,
nem meggy (Prunus cerasus)

É

ex 0809 30 Őszibarack, beleértve a nektarint is, frissen, január 1-jétől június 10-ig és október 1-
jétől december 31-ig

É

ex 0809 40 05 Szilva, frissen, január 1-jétől június 10-ig és október 1-jétől december 31-ig É

0809 40 90 Kökény, frissen É

ex 0810 10 00 Földieper, frissen, január 1-jétől április 30-ig és augusztus 1-jétől december 31-ig É

0810 20 Málna, szeder, faeper és kaliforniai málna, frissen É

0810 40 30 A Vaccinium myrtillus (fekete áfonya) faj gyümölcse, frissen É

0810 40 50 A Vaccinium macrocarpon (tőzegáfonya) és a Vaccinium corymbosum (fürtös áfonya) faj
gyümölcse, frissen

É

0810 40 90 A Vaccinium nemzetség más gyümölcsei, frissen É

0810 50 00 Kivi, frissen É

0810 60 00 Durián, frissen É

0810 90 50
0810 90 60
0810 90 70

Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres, frissen É

0810 90 95 Más gyümölcs, frissen É

ex 0811 Gyümölcs és diófélék, főtlenül, vagy gőzöléssel vagy vízben forralással főzve,
fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, kivéve az alábbi
0811 10 és a 0811 20 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

0811 10 és
0811 20 (5)

Földieper, málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros
ribiszke és egres

É

ex 0812 Gyümölcsök és diófélék ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid gázzal, sós lében,
kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de ilyen állapotban közvetlen fogyasz-
tásra alkalmatlanul, kivéve az alábbi 0812 90 30 vámtarifaalszám alá tartozó
termékek

É

0812 90 30 Papaya NÉ

0813 10 00 Kajszibarack, szárítva É

0813 20 00 Aszalt szilva É

0813 30 00 Alma, szárítva É

0813 40 10 Őszibarack, beleértve a nektarint is, szárítva É

0813 40 30 Körte, szárítva É

0813 40 50 Papaya, szárítva NÉ

0813 40 95 Más gyümölcs, szárítva, nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók NÉ
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

0813 50 12 Papayából, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfagyümölcsből, szapotil (sapo-
dillo) szilvából, passiógyümölcsből, karambolából (csillaggyümölcs) készült szárított
gyümölcskeverék (nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók)

É

0813 50 15 Más szárított gyümölcskeverék (nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók),
amely nem tartalmaz aszalt szilvát

É

0813 50 19 Szárított gyümölcskeverék (nem a 0801–0806 vámtarifaszám alá tartozók), amely
aszalt szilvát tartalmaz

É

0813 50 31 Kizárólag a 0801 és 0802 vámtarifaszám alá tartozó szárított trópusi diófélék
keveréke

É

0813 50 39 Kizárólag a 0801 és 0802 vámtarifaszám alá tartozó szárított diófélék keveréke,
nem trópusi dióféle

É

0813 50 91 A 8. árucsoportba tartozó diófélék és szárított gyümölcsök más keveréke, amely
nem tartalmaz aszalt szilvát vagy fügét

É

0813 50 99 A 8. árucsoportba tartozó diófélék és szárított gyümölcsök más keveréke É

0814 00 00 Citrusgyümölcs vagy dinnyefélék héja (a görögdinnye héját is beleértve), frissen,
fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósító oldatban
ideiglenesen tartósítva

NÉ

ex 9. árucsoport Kávé, tea, matétea és fűszerek, kivéve az alábbi 0901 12 00, 0901 21 00,
0901 22 00, 0901 90 90 és 0904 20 10 vámtarifaalszám alá tartozó termékek, az
alábbi 0905 00 00 és 0907 00 00 vámtarifaszám alá tartozó termékek és az alábbi
0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 és 0910 99 99 vámtarifaalszám
alá tartozó termékek

NÉ

0901 12 00 Kávé, nem pörkölve, koffeinmentes É

0901 21 00 Kávé, pörkölve, nem koffeinmentes É

0901 22 00 Kávé, pörkölve, koffeinmentes É

0901 90 90 Bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé É

0904 20 10 Édes paprika, szárítva, nem zúzva, nem őrölve É

0905 00 00 Vanília É

0907 00 00 Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár) É

0910 91 90 A 0904–0910 vámtarifaszámok közül két vagy több különböző vámtarifaszám alá
tartozó termék keveréke, zúzva vagy őrölve

É

0910 99 33
0910 99 39
0910 99 50

Kakukkfű; babérlevél É

0910 99 99 A 0904–0910 vámtarifaszámok közül két vagy több különböző vámtarifaszám alá
tartozó egyéb fűszer, zúzva vagy őrölve, nem keverék

É

ex 1008 90 90 Quinoa É

1105 Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs burgonyából É
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

1106 10 00 Liszt, dara és por a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből É

1106 30 Liszt, dara és por a 8. árucsoportba tartozó egyéb termékekből É

1108 20 00 Inulin É

ex 12. árucso-
port

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök, kivéve
az alábbi 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00,
1209 91 10, 1209 91 90 és 1209 99 91 vámtarifaalszám alá tartozó termékek;
ipari vagy gyógynövények, kivéve az alábbi 1210 vámtarifaszám és az
1211 90 30 vámtarifaalszám alá tartozó termékek, és kivéve az 1212 91 és az
1212 99 20 vámtarifaalszám alá tartozó termékek; szalma és takarmány

É

1209 21 00 Lucernamag, vetési célra NÉ

1209 23 80 Más csenkeszmag, vetési célra NÉ

1209 29 50 Csillagfürmag, vetési célra NÉ

1209 29 80 Más takarmánynövény magja, vetési célra NÉ

1209 30 00 Elsősorban virágjukért termesztett egynyári növények magja, vetési célra NÉ

1209 91 10
1209 91 90

Más zöldségmag, vetési célra NÉ

1209 99 91 Elsősorban virágjukért termesztett növények magja, vetési célra, nem az 1209 30 00
vámtarifaalszám alá tartozók

NÉ

1210 (6) Komlótoboz, frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs alakban is; lupulin É

1211 90 30 Tonkabab, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is NÉ

ex 13. árucso-
port

Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat, kivéve az alábbi 1302 12 00
vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

1302 12 00 Növényi nedv és kivonat, édesgyökérből NÉ

1501 00 90 Baromfizsír, nem a 0209 vagy az 1503 vámtarifaszám alá tartozó É

1502 00 90 Szarvasmarha-, birka- vagy kecskefaggyú, nem az 1503 vámtarifaszám alá tartozó,
és nem az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer előállításától eltérő ipari felhasz-
nálásra

É

1503 00 19 Sertészsír sztearin és oleosztearin, nem ipari felhasználásra É

1503 00 90 Zsírolaj, oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgálva vagy keverve vagy másként elké-
szítve, nem az emberi fogyasztásra szánt élelmiszer előállításától eltérő ipari célú
faggyúolaj

É

1504 Halak és tengeri emlősök zsírja és olaja, és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg
nem módosítva

É

1505 00 10 Gyapjúzsír, nyersen É

HU2007.6.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 141/11



KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

1507 Szójababolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva É

1508 Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva É

1511 10 90 Pálmaolaj, nyersen, nem az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer előállításától
eltérő műszaki vagy ipari felhasználásra

É

1511 90 Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva, nem nyers olaj É

1512 Napraforgómag-, pórsáfrány- vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de
vegyileg nem módosítva

É

1513 Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- és babaszuolaj és ezek frakciói, finomítva is, de
vegyileg nem módosítva

É

1514 Olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem
módosítva

É

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

É

ex 1516 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénnel
telítve, közbenső módon vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább
nem elkészítve, kivéve az alábbi 1516 20 10 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

1516 20 10 Hidrogénezett ricinusolaj, ún. »opálviasz« NÉ

1517 Margarin; állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy a 15. árucsoportba tartozó
különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készít-
ménye, nem az 1516 vámtarifaszám alá tartozó étkezésre alkalmas zsír vagy olaj
vagy ezek frakciói

É

1518 00 Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, kénezve,
fújva, vákuumban vagy közömbös gázban hővel polimerizálva, vagy vegyileg
másképp módosítva, kivéve az 1516 vtsz. alá tartozók; másutt nem említett állati
vagy növényi zsírok vagy olajok vagy a 15. árucsoportba tartozó különböző zsírok
és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye

É

1521 90 99 Méhviasz és más rovarviasz, finomítva vagy színezve is, nem nyersen É

1522 00 10 Degrasz (cserzőzsír) É

1522 00 91 Olajseprő és üledék; szappan alapanyag, nem tartalmaz az olívaolaj jellemzőivel
rendelkező olajat

É

1601 00 10 Kolbász és hasonló termék, májból, és máj alapú élelmiszer-készítmények É

1602 20 11
1602 20 19

Liba- vagy kacsamáj, elkészítve vagy tartósítva É

1602 41 90 Sonka és részei, elkészítve vagy tartósítva, házi sertéstől eltérő sertésből É

1602 42 90 Lapocka és részei, elkészítve vagy tartósítva, házi sertéstől eltérő sertésből É
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(NÉ)

1602 49 90 Más elkészített vagy tartósított hús vagy belsőség, beleértve a keverékeket is, házi
sertéstől eltérő sertésből

É

1602 50 31,
1602 50 39 és
1602 50 80 (7)

Más elkészített vagy tartósított hús vagy belsőség, főzve, szarvasmarhából, légmentes
csomagolásban is

É

1602 90 31 Más elkészített vagy tartósított hús vagy belsőség, vadból vagy nyúlból É

1602 90 41 Más elkészített vagy tartósított hús vagy belsőség, rénszarvasból É

1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98

Más elkészített vagy tartósított hús vagy belsőség, juhból vagy kecskéből vagy más
állatból, nem tartalmaz főzetlen marhahúst vagy -belsőséget és nem tartalmaz házi-
sertéshúst vagy -belsőséget

É

1603 00 10 Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből, puhatestű és gerinctelen vízi állatból,
legfeljebb 1 kg nettó tömegű közvetlen csomagolásban

É

1604 Elkészített vagy tartósított hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló É

1605 Rákféle, puhatestű és más gerinctelen vízi állat, elkészítve vagy tartósítva É

1702 50 00 Vegytiszta fruktóz (gyümölcscukor) É

1702 90 10 Vegytiszta maltóz (malátacukor) É

1704 (8) Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül É

18. árucsoport Kakaó és kakaókészítmények É

ex 19. árucso-
port

Gabona-, liszt-, keményítő- vagy tejkészítmények; cukrásztermékek, kivéve az alábbi
1901 20 00 és 1901 90 91 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

1901 20 00 Keverék és tészta az 1905 vámtarifaszám alá tartozó pékáruk készítéséhez NÉ

1901 90 91 Más, tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, gyümölcscukor- vagy keményítőtartalom
nélkül, vagy 1,5 % tejzsír-, 5 % szacharóz- (beleértve az invertcukrot is) vagy izo-
glükóz-, 5 % gyümölcscukor- vagy keményítőtartalomnál kevesebbel, kivéve a
0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készült por alakú élelmiszer-készít-
ményeket

NÉ

ex 20. árucso-
port

Zöldségből, gyümölcsből, diófélékből vagy a növény más részéből készül készít-
mény, kivéve az alábbi 2002 vámtarifaszám és az alábbi 2005 80 00,
2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 és ex 2008 70 vámtarifaalszám alá tartozó
termékek

É

2002 (9) Paradicsom, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva É

2005 80 00 (10) Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy
tartósítva, nem fagyasztva, nem a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek

É

2008 20 19
2008 20 39

Másutt nem említett ananász, másként elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott alko-
hollal

NÉ
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Érzékeny (É)/
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(NÉ)

ex 2008 40 (11) Másutt nem említett körte, másként elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukorral
vagy más édesítőszerrel vagy alkohollal is (kivéve a 2008 40 11, 2008 40 21,
2008 40 29 és 2008 40 39 vámtarifaalszám alá tartozó termékek, amelyekre a
lábjegyzet vonatkozik)

É

ex 2008 70 (12) Másutt nem említett őszibarack, beleértve a nektarint is, másként elkészítve vagy
tartósítva, hozzáadott cukorral vagy más édesítőszerrel vagy alkohollal is (kivéve a
2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 és 2008 70 59 vámtarifaalszám alá tartozó
termékek, amelyekre a lábjegyzet vonatkozik)

É

ex 21. árucso-
port

Különféle étkezésre szánt készítmények, kivéve az alábbi 2101 20 és 2102 20 19
vámtarifaalszám alá tartozó termékek, és kivéve a 2106 10, 2106 90 30,
2106 90 51, 2106 90 55 és 2106 90 59 vámtarifaalszám alá tartozó termékek.

É

2101 20 Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és sűrítmény és ezen termékeken vagy teán
vagy matéteán alapuló készítmények

NÉ

2102 20 19 Más nem aktív élesztők NÉ

ex 22. árucso-
port

Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet, kivéve az alábbi 2207 vámtarifaszám alá
tartozó termékek, és kivéve a 2204 10 11–2204 30 10 és a 2208 40 vámtarifaal-
szám alá tartozó termékek

É

2207 (13) Nem denaturált etil-alkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etil-
alkohol és más szesz, denaturált, bármilyen alkoholtartalommal

É

2302 50 00 Hüvelyes növények őrlésénél vagy más feldolgozásánál létrejövő hasonló maradvá-
nyok és hulladékok, labdacs formában is

É

2307 00 19 Más borseprő É

2308 00 19 Más szőlőtörköly É

2308 00 90 Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag, növényi hulladék,
növényi maradék és melléktermék, labdacs formájában is

NÉ

2309 10 90 Más kutya vagy macskaeledel, kiskereskedelmi kiszerelésben, nem tartalmaz az
1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 és 2106 90 55 vámtarifaalszám
alá tartozó keményítőt vagy glükózt, glükózszirupot, maltodextrint vagy maltodext-
rinszirupot

É

2309 90 10 Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat, állatok etetésére NÉ

2309 90 91 Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal, állatok etetésére É

2309 90 95
2309 90 99

Állatok etetésére szolgáló más készítmények, a szerves vagy szervetlen alapon 49
tömegszázaléknál több kolin-kloridot tartalmazó is

É

24. árucsoport Dohány és feldolgozott dohánypótló É

2519 90 10 Magnézium-oxid, nem kalcinált természetes magnézium-karbonát NÉ

2522 Égetett mész, oltott mész és hidraulikus mész, nem a 2825 vámtarifaszám alá
tartozó kalcium-oxid és -hidroxid

NÉ

2523 Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidrau-
likus cement festve is vagy klinker formában

NÉ
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Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

27. árucsoport Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek lepárlási termékei, bitumenes
anyagok, ásványi viaszok

NÉ

2801 Fluor, klór, bróm és jód NÉ

2802 00 00 Szublimált vagy kicsapott kén; kolloid kén NÉ

ex 2804 Hidrogén, nemesgázok és más nem fémek, kivéve a 2804 69 00 vámtarifaalszám alá
tartozó termékek

NÉ

2806 Hidrogén-klorid (sósav); szulfonil-klorid NÉ

2807 00 Kénsav; oleum NÉ

2808 00 00 Salétromsav; nitrálósavak NÉ

2809 Foszfor-pentoxid; foszforsav; polifoszforsavak, vegyileg nem meghatározottak is NÉ

2810 00 90 Bór oxidjai, nem dibór-oxid; bórsavak NÉ

2811 Más szervetlen savak és nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei NÉ

2812 Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei NÉ

2813 Nemfémek szulfidjai; kereskedelmi foszfor-triszulfid NÉ

2814 Ammónia, vízmentes vagy vizes oldatban É

2815 Nátrium-hidroxid (marónátron); kálium-hidroxid (kálilúg); nátrium- vagy kálium-
peroxid

É

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

NÉ

2817 00 00 Cink-oxid; cink-peroxid É

2818 10 Mesterséges korund, vegyileg nem meghatározott is É

2819 Króm-oxidok és króm-hidroxidok É

2820 Mangán-oxidok É

2821 Vas-oxidok és -hidroxidok; földfestékek Fe2O3-ra átszámítva legalább 70 tömegszá-
zalék lekötött vastartalommal

NÉ

2822 00 00 Kobalt-oxidok és -hidroxidok; kereskedelmi kobaltoxidok NÉ

2823 00 00 Titán-oxidok É

2824 Ólom-oxidok; vörös ólom és narancssárga ólom NÉ

ex 2825 Hidrazin és hidroxilamin és szervetlen sóik; más szervetlen bázisok; más fém-oxidok,
-hidroxidok és -peroxidok, kivéve az alábbi 2825 10 00 és 2825 80 00 vámtarifaal-
szám alá tartozó termékek

NÉ
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(NÉ)

2825 10 00 Hidrazin és hidroxilamin és szervetlen sóik É

2825 80 00 Antimon-oxidok É

2826 Fluoridok; fluoroszilikátok, fluoraluminátok és egyéb komplex fluorsók NÉ

ex 2827 Kloridok, oxi-kloridok és hidroxi-kloridok, kivéve az alábbi 2827 10 00 és
2827 32 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek; bromidok és oxibromidok;
jodidok és oxijodidok

NÉ

2827 10 00 Ammónium-klorid É

2827 32 00 Alumínium-klorid É

2828 Hipokloritok; kereskedelmi kalcium-hipoklorit; kloritok; hipobromitok NÉ

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

ex 2830 Szulfidok, kivéve az alábbi 2830 10 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek; poli-
szulfidok, vegyileg nem meghatározottak is

NÉ

2830 10 00 Nátrium-szulfidok É

2831 Ditionitok és szulfoxilátok NÉ

2832 Szulfitok; tioszulfátok NÉ

2833 Szulfátok; timsók; peroxoszulfátok (perszulfátok) NÉ

2834 10 00 Nitritek É

2834 21 00
2834 29

Nitrátok NÉ

2835 Foszfinátok (hipofoszfitok), foszfonátok (foszfitok) és foszfátok; polifoszfátok,
vegyileg nem meghatározottak is

É

ex 2836 Karbonátok, kivéve az alábbi 2836 20 00, 2836 40 00 és 2836 60 00 vámtarifaal-
szám alá tartozó termékek; peroxokarbonátok (perkarbonátok); ammónium-karba-
mátot tartalmazó kereskedelmi ammónium-karbonát

NÉ

2836 20 00 Dinátrium-karbonát É

2836 40 00 Kálium-karbonátok É

2836 60 00 Bárium-karbonát É

2837 Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok NÉ

2839 Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok NÉ

2840 Borátok; peroxoborátok (perborátok) NÉ

ex 2841 Fémoxi-savak vagy fémperoxi-savak sói, kivéve az alábbi 2841 61 00 vámtarifaal-
szám alá tartozó termék

NÉ

2841 61 00 Kálium-permanganát É

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

NÉ
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(NÉ)

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

NÉ

ex 2844 30 11 U-235-re kimerített uránt tartalmazó cermet (fémkerámia) vagy e termék vegyületei,
nem feldolgozatlan

NÉ

ex 2844 30 51 Tóriumot vagy tóriumvegyületet tartalmazó cermet (fémkerámia), nem feldolgo-
zatlan

NÉ

2845 90 90 A 2844 vámtarifaszám alá tartozóktól eltérő izotóp és vegyület, szervetlen vagy
szerves, ennek izotópjai, vegyileg meghatározottak is, nem deutérium és vegyületei,
nem deutériummal dúsított hidrogén és vegyületei vagy e termékeket tartalmazó
keverékek és oldatok

NÉ

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

NÉ

2847 00 00 Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is NÉ

2848 00 00 Foszfidok, vegyileg nem meghatározottak is, kivéve ferrofoszfor NÉ

ex 2849 Karbidok, vegyileg nem meghatározottak is, kivéve az alábbi 2849 20 00 és
2849 90 30 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

NÉ

2849 20 00 Szilíciumkarbidok, vegyileg nem meghatározottak is É

2849 90 30 Volfrámkarbidok, vegyileg nem meghatározottak is É

ex 2850 00 Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is,
nem a szintén a 2849 vámtarifaszám alá tartozó karbidok vegyületei, kivéve az
alábbi 2850 00 70 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

NÉ

2850 00 70 Szilicidek, vegyileg nem meghatározottak is É

2852 00 00 Higany szerves vagy szervetlen vegyületei, kivéve amalgámok NÉ

2853 00 Más szervetlen vegyületek (beleértve a desztillált vagy vezetőképes, és hasonló tisz-
taságú vizet is); cseppfolyós levegő (nemesgázok kivonása után is); sűrített levegő;
amalgámok, nem nemesfémek amalgámjai

NÉ

2903 Szénhidrogének halogénszármazékai É

ex 2904 Szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazéka, halogénezett is, kivéve az
alábbi 2904 20 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

NÉ

2904 20 00 Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok É

ex 2905 Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve
az alábbi 2905 45 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek, és kivéve a 2905 43 00
és 2905 44 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

2905 45 00 Glicerin NÉ

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

ex 2907 Fenolok, kivéve az alábbi 2907 15 90 és ex 2907 22 00 vámtarifaalszám alá tartozó
termékek; fenol-alkoholok

NÉ
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(NÉ)

2907 15 90 Naftolok és sóik, nem 1-naftol É

ex 2907 22 00 Hidrokinon (kinol) É

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

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

É

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

NÉ

2911 00 00 Acetálok és félacetálok, más oxigénfunkcióval vagy anélkül, és ezek halogén-,
szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

NÉ

ex 2912 Aldehidek, egyéb oxigénfunkciós csoporttal is; aldehidek ciklikus polimerjei; para-
formaldehid, kivéve az alábbi 2912 41 00 vámtarifaalszám alá tartozó termék

NÉ

2912 41 00 Vanillin (4-hidroxi-3-metoxi-benzaldehid) É

2913 00 00 A 2912 vámtarifaszám alá tartozó termékek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozo-
származékai

NÉ

ex 2914 Ketonok és kinonok, egyéb oxigénfunkciós csoporttal is és ezek halogén-, szulfo-,
nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve az alábbi 2914 11 00, 2914 21 00 és
2914 22 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

NÉ

2914 11 00 Aceton É

2914 21 00 Kámfor É

2914 22 00 Ciklohexanon és metil-ciklohexanonok É

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

É

ex 2916 Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus karbonsavak, ezek anhidridjei,
halidjai, peroxidjai és peroxisavai, és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszár-
mazékai, kivéve az alábbi ex 2916 11 00, 2916 12 és 2916 14 vámtarifaalszámok
alá tartozó termékek

NÉ

ex 2916 11 00 Akrilsav É

2916 12 Akrilsav észterei É

2916 14 Metakrilsav észterei É

ex 2917 Polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és peroxisavai, és ezek
halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, kivéve az alábbi 2917 11 00,
2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 és 2917 36 00 vámtarifaal-
számok alá tartozó termékek

NÉ

2917 11 00 Oxálsav, sói és észterei É

2917 12 10 Adipinsav és sói É

2917 14 00 Maleinsav-anhidrid É
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

2917 32 00 Dioktil-ortoftalátok É

2917 35 00 Ftálsav-anhidrid É

2917 36 00 Tereftálsav és sói É

ex 2918 Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei,
peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai,
kivéve az alábbi 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 és
2918 29 10 vámtarifaalszámok alá tartozó termékek

NÉ

2918 14 00 Citromsav É

2918 15 00 Citromsav sói és észterei É

2918 21 00 Szalicilsav és sói É

2918 22 00 O-acetil-szalicilsav, sói és észterei É

2918 29 10 Szulfo-szalicilsav, hidroxi-naftoesav; ezek sói és észterei É

2919 Foszforsavészterek és sóik, beleértve alakto-foszfátokat is; ezek halogén-, szulfo-,
nitro- vagy nitrozoszármazékai

NÉ

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

NÉ

2921 Aminfunkciós vegyületek É

2922 Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal É

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

NÉ

ex 2924 Karboxiamid-funkciós vegyületek és amid-funkciós vegyületek, kivéve az alábbi
2924 23 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

É

2924 23 00 2-Acetamido-benzoesav (N-Acetil-antranilsav) és sói NÉ

2925 Karboxi-imid-funkciós vegyületek (beleértve a szaharint és sóit is) és imin-funkciós
vegyületek

NÉ

ex 2926 Nitril-funkciós vegyületek, kivéve az alábbi 2926 10 00 vámtarifaalszám alá tartozó
termék

NÉ

2926 10 00 Akrilnitril É

2927 00 00 Diazo-, azo- vagy azoxivegyületek É

2928 00 90 Hidrazin vagy hidroxilamin más szerves származékai NÉ

2929 10 Izocianátok É

2929 90 00 Más vegyületek más nitrogénfunkcióval NÉ

2930 20 00
2930 30 00

ex 2930 90 85

Tio-karbamátok és ditio-karbamátok, és tiurám-mono-, tiurám-di- és tiurám-tetra-
szulfidok; ditiokarbonátok (xantátok)

NÉ
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Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

2930 40 90
2930 50 00
2930 90 13
2930 90 16
2930 90 20

ex 2930 90 85

Metionin, kaptafol (ISO), metamidofosz (ISO), és más szerves kénvegyületek, nem
ditiokarbonátok (xantátok)

É

2931 00 Más szerves-szervetlen vegyületek NÉ

ex 2932 Csak oxigén-heteroatomos, heterociklikus vegyületek, kivéve az alábbi 2932 12 00,
2932 13 00 és 2932 21 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

NÉ

2932 12 00 2-furaldehid (furfuraldehid) É

2932 13 00 Furfuril-alkohol és tetrahidro-furfuril-alkohol É

2932 21 00 Kumarin, metil-kumarinok és etil-kumarinok É

ex 2933 Csak nitrogén-heteroatomos, heterociklikus vegyületek, kivéve az alábbi 2933 61 00
vámtarifaalszám alá tartozó termék

NÉ

2933 61 00 Melamin É

2934 Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyü-
letek

NÉ

2935 00 90 Más szulfonamidok É

2938 Természetes vagy szintetikus glikozidok, és sóik, étereik, észtereik és más szárma-
zékaik

NÉ

ex 2940 00 00 Vegyileg tiszta cukrok, nem szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz, és kivéve
az alábbi ramnóz, raffinóz és mannóz; cukoréterek, -acetálok és -észterek és sóik,
nem a 2937, 2938 vagy a 2939 vámtarifaszám alá tartozó termékek

É

ex 2940 00 00 Ramnóz, raffinóz és mannóz NÉ

2941 20 30 Dihidrosztreptomicin, sói, észterei és hidrátjai NÉ

2942 00 00 Más szerves vegyületek NÉ

3102 (14) Ásványi vagy vegyi trágyázószer, nitrogéntartalmú É

3103 10 Szuperfoszfátok É

3105 A nitrogén, foszfor és kálium trágyázó elemek közül kettőt vagy hármat tartalmazó
ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; a 31. árucsoportba tartozó
termékek tablettában vagy hasonló formában vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű
csomagolásban

É

ex 32. árucso-
port

Cserző- és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és
más színezékek; festékek és lakkok; gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok);
tinták; kivéve az alábbi 3204 és 3206 vámtarifaszám alá tartozó termékek, és kivéve
a 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (eukaliptuszból származó cserzőanyag-
kivonatok), ex 3201 90 90 (gambir- és mirobalángyümölcsből származó cserzőa-
nyag-kivonatok) és ex 3201 90 90 (más növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok)
vámtarifaalszám alá tartozó termékek

NÉ
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

3204 Szintetikus szerves színezőanyagok, vegyileg nem meghatározottak is; a 32. árucso-
porthoz tartozó 3. megjegyzésben meghatározott szintetikus szerves színezőa-
nyagokon alapuló készítmények; szintetikus szerves termékek, amelyeket fluoresz-
káló színélénkítőként vagy luminoforként használnak, vegyileg nem meghatáro-
zottak is

É

3206 Más színezőanyag; a 32. árucsoporthoz tartozó 3. megjegyzésben meghatározott
készítmények, nem a 3203, 3204 vagy 3205 vámtarifaszám alá tartozó termékek;
luminoforként használt szervetlen termékek, vegyileg nem meghatározottak is

É

33. árucsoport Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények NÉ

34. árucsoport Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elké-
szített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló cikkek, mintázó-
paszták, »fogászati viasz« és gipsz alapú fogászati készítmények

NÉ

3501 Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek É

3502 90 90 Albuminátok és egyéb albuminszármazékok NÉ

3503 00 Zselatin (beleértve a téglalap vagy négyzet alakú lapokat is, felületi megmunkálással
vagy színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, kivéve a
3501 vámtarifaszám alá tartozó kazeinenyvek

NÉ

3504 00 00 Peptonok és származékaik; másutt nem említett egyéb fehérjeanyagok és származé-
kaik; nyersbőrpor, krómtartalommal is

NÉ

3505 10 50 Keményítők, észterezve vagy éterezve NÉ

3506 Másutt nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy
ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztó-
ként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben

NÉ

3507 Enzimek; másutt nem említett elkészített enzimek É

36. árucsoport Robbanóanyagok; pirotechnikai termékek; gyufák; piroforos ötvözetek; egyes gyúlé-
kony anyagok

NÉ

37. árucsoport Fényképészeti vagy mozgófilmipari áruk NÉ

ex 38. árucso-
port

Különböző vegyipari termékek, kivéve az alábbi 3802 és 3817 00 vámtarifaszám, a
3823 12 00 és 3823 70 00 vámtarifaalszám és a 3825 vámtarifaszám alá tartozó
termékek, és kivéve a 3809 10 és 3824 60 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

NÉ

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

É

3817 00 Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, nem a 2707 vagy a 2902 vámtarifaszám alá
tartozók

É

3823 12 00 Olajsav É

3823 70 00 Ipari zsíralkoholok É
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Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

3825 A vegyipar vagy rokon iparágainak másutt nem említett maradványtermékei;
kommunális hulladék; szennyvíziszap; a 36. árucsoporthoz tartozó 6. megjegy-
zésben meghatározott más hulladék

É

ex 39. árucso-
port

Műanyagok és ezekből készül áruk, kivéve az alábbi 3901, 3902, 3903 és 3904
vámtarifaszám, 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 és 3907 99 vámtarifaalszám,
3908 és 3920 vámtarifaszám, és a 3921 90 19 és 3923 21 00 vámtarifaalszám
alá tartozó termékek

NÉ

3901 Etilén polimerjei, alapanyag formájában É

3902 Propilén vagy más olefin polimerjei, alapanyag formájában É

3903 Sztirol polimerjei, alapanyag formájában É

3904 Vinil-klorid vagy más halogénezett olefinek polimerjei, alapanyag formájában É

3906 10 00 Poli(metil-metakrilát) É

3907 10 00 Poliacetálok É

3907 60 Poli(etilén-tereftalát) É

3907 99 Más poliészter, nem telítetlen É

3908 Poliamidok, alapanyag formájában É

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

É

3921 90 19 Más műanyag lap, lemez, fólia és szalag, poliészterből, nem porózus termék és nem
hullámosított tábla és lemez

É

3923 21 00 Zacskó és zsák (kúpalakú is) etilén polimerjeiből É

ex 40. árucso-
port

Gumi és belőle készült cikkek, kivéve az alábbi 4010 vámtarifaszám alá tartozó
termékek

NÉ

4010 Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból É

ex 4104 Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) és a lófélék szőrtelen cserzett, vagy crust
nyersbőre, hasítva is, de tovább nem megmunkálva, kivéve a 4101 41 19 és
4104 49 19 vámtarifaalszámok alá tartozó termékek

É

ex 4106 31
4106 32

Sertés szőrtelen cserzett vagy crust nyersbőre, nedves állapotban (beleértve a »wet-
blue«-t is), vagy száraz állapotban (crust), hasítva is, de tovább nem megmunkálva,
kivéve a 4106 31 10 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

NÉ

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

É
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

4112 00 00 Juh vagy bárány gyapjú nélküli, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre,
beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, kivéve a 4114 vámtarifaszám alá tartozó
bőr

É

ex 4113 Más állatok gyapjú vagy szőr nélküli, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített
bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, nem a 4114 vámtarifaszám alá
tartozó bőr, kivéve az alábbi 4113 00 00 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

NÉ

4113 10 00 Kecske- vagy gödölyebőr É

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

É

4115 10 00 Bőr vagy bőrrost alapú mesterséges bőr, lap vagy szalag alakban, tekercsben is É

ex 42. árucso-
port

Bőráru; nyerges- és szíjgyártóáru; utazási cikk, kézitáska és hasonló tartó; állati
bélből készült áru (nem selyemhernyóbélből); kivéve az alábbi 4202 és 4203 vámta-
rifaszám alá tartozó termékek

NÉ

4202 Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-,
látcső-, fényképezőgép-, hangszer- és fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és
tok; útitáska, hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák,
kézitáska, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohány-
zacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszerdoboz, púderdoboz,
evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes vagy mesterséges bőrből,
műanyag lapokból, textilből, vulkánfíberből vagy papírkartonból, vagy teljesen
vagy nagyrészt ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva

É

4203 Ruházati cikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből É

43. árucsoport Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk NÉ

ex 44. árucso-
port

Fa és fából készült cikkek, kivéve az alábbi 4410, 4411 és 4412 vámtarifaszám, és a
4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 és 4420 90 91
vámtarifaalszám alá tartozó termékek, faszén

NÉ

4410 Forgácslemez, irányított szálelrendezésű lap (OSB) és hasonló tábla (például: ostya-
lemez) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves kötőa-
nyaggal préselve is

É

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

É

4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru É

4418 10 Ablak, franciaablak és ezek kerete, fából É

4418 20 10 A 44. árucsoporthoz tartozó 2. megjegyzésben felsorolt trópusi fából készült ajtó és
kerete, küszöb

É

4418 71 00 Összeállított padlóburkoló lap mozaikpadlóhoz, fából É

4420 10 11
4420 90 10
4420 90 91

Kis szobor és más dísztárgy, trópusi fából, a 44. árucsoporthoz tartozó 2. megjegy-
zésnek megfelelően; intarziás és berakott famunka; ékszeres vagy evőeszközös ládikó
vagy -doboz, és hasonló cikkek és a 94. árucsoporton kívül eső fa bútoráru, trópusi
fából, a 44. árucsoporthoz tartozó 2. megjegyzésének megfelelően

É

ex 45. árucso-
port

Parafa és parafából készült cikkek, kivéve az alábbi 4503 vámtarifaszám alá tartozó
termékek

NÉ
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

4503 Természetes parafából készült cikkek É

46. árucsoport Szalmából, alfafűből (eszpartófű) és más fonóanyagból készült áru; kosárkötő- és
fonott áru

É

50. árucsoport Selyem É

ex 51. árucso-
port

Gyapjú, finom vagy durva állati szőr, kivéve az 5105 vámtarifaszám alá tartozó
termékek; lószőrfonal és -szövet

É

52. árucsoport Gyapot É

53. árucsoport Más növényi textilszál; papírfonal és papírfonalból készül szövet É

54. árucsoport Végtelen műszál; mesterséges textilanyagból készült szalag és hasonló É

55. árucsoport Szintetikus vágott szál É

56. árucsoport Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonál; zsineg, kötél és hajókötél és
ezekből készült áru

É

57. árucsoport Szőnyegek és más textil padlóborítók É

58. árucsoport Különleges szövet; bolyhos szövet; csipke; kárpit; paszomány; hímzés É

59. árucsoport Impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt szövet; ipari felhasználásra alkalmas
textiláru

É

60. árucsoport Kötött vagy horgolt kelme É

61. árucsoport Kötött vagy horgolt ruházati cikk és kiegészítő É

62. árucsoport Nem kötött vagy horgolt ruházati cikk és kiegészítő É

63. árucsoport Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és használt textiláru; rongy É

64. árucsoport Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; ezek részei É

65. árucsoport Fejfedő és részei NÉ

66. árucsoport Esernyő, napernyő, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és részeik É

67. árucsoport Kikészített toll és pehely, és ezekből készült áruk; művirág, valamint emberhajból
készült áru

NÉ

68. árucsoport Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagból készült áru NÉ

69. árucsoport Kerámiatermék É

70. árucsoport Üveg és üvegáru É

ex 71. árucso-
port

Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel
plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok, érmék; kivéve az alábbi
7117 vámtarifaszám alá tartozó termékek

NÉ
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

7117 Ékszerutánzat É

7202 Vasötvözet É

73. árucsoport Vas- és acéláru NÉ

74. árucsoport Réz és ebből készült áruk É

7505 12 00 Rúd és profil nikkelötvözetből NÉ

7505 22 00 Huzal nikkelötvözetből NÉ

7506 20 00 Lemez, lap, szalag és fólia nikkelötvözetből NÉ

7507 20 00 Nikkelcső vagy -csőszerelvény NÉ

ex 76. árucso-
port

Alumínium vagy ebből készül áru, kivéve a 7601 vámtarifaszám alá tartozó
termékek

É

ex 78. árucso-
port

Ólom vagy ebből készül áru, kivéve a 7801 vámtarifaszám alá tartozó termékek É

ex 79. árucso-
port

Cink vagy ebből készül áru, kivéve a 7901 és 7903 vámtarifaszám alá tartozó
termékek

É

ex 81. árucso-
port

Más nem nemesfém; cermetek (fémkerámiák); ebből készült termékek, kivéve a
8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00,
8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90,
8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 és 8113 00 20 vámtarifaalszám alá tartozó
termékek

É

82. árucsoport Szerszám, késművesáru, evőeszköz nem nemesfémből; ezek részei nem nemes-
fémből

É

83. árucsoport Különféle áruk nem nemesfémből É

ex 84. árucso-
port

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések, és ezek részei, kivéve
az alábbi 8401 10 00 és 8407 21 10 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

NÉ

8401 10 00 Atomreaktor É

8407 21 10 Csónakmotor, legfeljebb 325 cm3 hengerűrtartalommal É

ex 85. árucso-
port

Elektromos gép és felszerelés és alkatrészei; hangfelvevő- és lejátszó készülék, kép- és
hangfelvevő és -lejátszó készülék televízióhoz; alkatrészei és tartozékai, kivéve az
alábbi 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30,
8519 81 11–8519 81 45, 8519 81 85 és 8519 89 11–8519 89 19 vámtarifaal-
szám, 8521, 8525 és 8527 vámtarifaszám, 8528 49, 8528 59 és
8528 69–8528 72 vámtarifaalszám, 8529 vámtarifaszám és 8540 11 és 8540 12
vámtarifaalszám alá tartozó termékek

NÉ

8516 50 00 Mikrohullámú sütő É

8517 69 39 Rádiótelefon vagy rádiótávíró vevőkészüléke, nem hordozható hívásvevő, riasztás-
vevő vagy személyhívó készülék

É

8517 70 15
8517 70 19

Antenna vagy antennareflektor összes típusa, nem rádiótávíró vagy rádiótelefon
készülékhez való antenna; ezek használatához alkalmas alkatrészek

É

8519 20
8519 30

Pénzérmével, bankjeggyel, bankkártyával, zsetonnal vagy más fizetőeszközzel
működő készülék; erősítő nélküli lemezjátszó

É

8519 81 11–
8519 81 45

Hangvisszaadó készülék (kazettalejátszó is), hangfelvevő szerkezet nélkül É
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

8519 81 85 Más hangvisszaadó készüléket tartalmazó magnetofon, nem kazettás típusú É

8519 89 11–
8519 89 19

Más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül É

8521 Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is É

8525 Rádió- vagy televízióműsor-továbbító készülék, vevőkészülékkel vagy hangfelvevő
vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamera; digitális kamera és videó-
kamera-lejátszó

É

8527 Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös
házban is

É

8528 49
8528 59
8528 69 to
8528 72

Számítógép-képernyők és projektorok, televízió vevőkészülékkel nem egybeépítve,
nem kizárólag vagy elsősorban a 8471 vámtarifaszám alá tartozó automatikus
adatfeldolgozó rendszerben történő használatra; televíziós adás vételére alkalmas
készülék, rádióműsor-vevőkészüléket, hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készü-
léket magában foglaló is

É

8529 Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vámtarifaszám alá tartozó készülékekhez
felhasználható alkatrészek

É

8540 11
8540 12 00

Katódsugaras televízió képcső, beleértve a katódsugaras videomonitor csövet is,
színes vagy fekete-fehér vagy más monokróm

É

86. árucsoport Vasúti mozdonyok vagy villamos-motorkocsik, gördülőállomány és alkatrészeik;
vasúti és villamosvágány-tartozékok, -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle
mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés

NÉ

ex 87. árucso-
port

Járművek és ezek alkatrészei, nem vasúti vagy villamosvasúti gördülőállomány,
kivéve az alábbi 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711,
8712 00 és 8714 vámtarifaszám alá tartozó termékek

NÉ

8702 Gépjármű, tíz vagy annál több személy szállítására, a vezetőt is beleértve É

8703 Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vámta-
rifaszám alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a verseny-
autót is

É

8704 Áruszállító gépjármű É

8705 Különleges célra szolgáló gépjármű, elsősorban nem személy- vagy áruszállításra
tervezett (például műszaki segélykocsi, daruskocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi,
utcaseprő és locsoló autó, műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi)

É

8706 00 A 8701–8705 vámtarifaszám alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve É

8707 A 8701–8705 vámtarifaszám alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is) É

8708 A 8701–8705 vámtarifaszám alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka É

8709 Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban,
áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítá-
sára; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az előbbi jármű alkatrésze

É
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KN-kód Leírás
Érzékeny (É)/
nem érzékeny

(NÉ)

8711 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt is), kerékpár kisegítő motorral
felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi

É

8712 00 Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül É

8714 A 8711–8713 vámtarifaszám alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka É

88. árucsoport Légi jármű, űrhajó és részeik NÉ

89. árucsoport Hajó, csónak és más úszószerkezet NÉ

90. árucsoport Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy
sebészeti műszer és készülék; ezek alkatrésze és tartozéka

É

91. árucsoport Óra és alkatrészei É

92. árucsoport Hangszer; alkatrésze és tartozéka NÉ

ex 94. árucso-
port

Bútor; ágyfelszerelés, matrac, ágybetét, párnák és más párnázott lakberendezési cikk;
másutt nem említett lámpa és világítófelszerelés; megvilágított jelzés, reklámfelirat,
névtábla és hasonló; előre gyártott épület, kivéve az alábbi 9405 vámtarifaszám alá
tartozó termékek

NÉ

9405 Másutt nem említett lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és a
spotlámpát is, és alkatrészeik; megvilágított jelzés, reklámfelirat, cégtábla és hasonló,
állandó jellegű fényforrással felszerelve, és mindezek másutt nem említett alkatrésze

É

ex 95. árucso-
port

Játékok, játékszerek és sporteszközök; alkatrészeik és tartozékaik; kivéve az alábbi
9503 00 30–9503 00 99 vámtarifaalszám alá tartozó termékek

NÉ

9503 00 30–
9503 00 99

Más játék; kicsinyített (»méretarányos«) modell és szórakozásra szánt hasonló modell,
működő is; mindenféle összerakós fejtörő játék (puzzle)

É

96. árucsoport Különféle áruk NÉ

(1) A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.
(2) A0306 13 vámtarifaalszám alá tartozó termékek esetében a vám 3,6 %, a II. fejezet 2. szakaszában található előírás szerint.
(3) A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaalszám alá sorolt termékre.
(4) A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaalszám alá sorolt termékre.
(5) A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaalszám alá sorolt termékekre.
(6) A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.
(7) A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaalszám alá sorolt termékekre.
(8) A II. fejezet 2. szakaszában említett előírás szerint az 1704 10 91 és 1704 10 99 vámtarifaalszám alá tartozó termékek esetében a

külön vámtétel a vámérték 16 %-ára korlátozódik.
(9) A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.
(10) A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaalszám alá sorolt termékre.
(11) A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.
(12) A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.
(13) A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.
(14) A II. fejezet 1. szakaszában említett előírás nem vonatkozik az e vámtarifaszám alá sorolt termékekre.”
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