
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

79/2007. (VII. 30.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti
készségek elsajátítására, ösztönzésére

és végrehajtására igénybe vehetõ támogatás részletes
feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûve-
lésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a
következõket rendelem el:

Fogalommeghatározás

1. §

E rendelet alkalmazásában
a) munkaszervezet: a Tv. 20. §-a szerinti feladatkörben

eljáró, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézete (FVM–VKSZI);

b) Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI): a kistérségek
megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának
rendjérõl szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet által
megjelölt kistérségek vonatkozásában kistérségenként
egy, az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) által elismert
szervezet vagy egyéni vállalkozó;

c) munkaterv: a HVI által – az FVM–VKSZI szakmai
iránymutatásaival összhangban – elkészített, negyedévre
vonatkozóan elvégzendõ feladatok összességét tartalmazó
írásbeli terv, amelyet az FVM–VKSZI hagy jóvá és annak
megvalósulásáról havonta igazolást állít ki;

d) potenciális helyi akciócsoport: a köz- és magánszféra
partnerségén, civil szervezetek, vállalkozások, önkor-
mányzatok együttmûködésén alapuló közösség, amelynek
célja a közösség által lefedett területre vonatkozó fejlesz-
tési stratégia elkészítése az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) III. és IV. In-
tézkedéscsoportja keretében megvalósuló vidékfejlesztés
megalapozására;

e) helyi vidékfejlesztési stratégia: a potenciális helyi ak-
ciócsoportok által elkészített, és az általa lefedett telepü-
léscsoportra vonatkozó komplex fejlesztési terv, mely az
ÚMVP III–IV. intézkedéscsoportja intézkedéseinek fel-
használását alapozza meg;

f) igazoló okirat: az IH vezetõ által a Helyi Vidékfej-
lesztési Irodák kiválasztására irányuló pályázati folyamat

zárásaként kibocsátott okirat, amely a szervezetet feljogo-
sítja a HVI cím használatára;

g) ügyfél: a Helyi Vidékfejlesztési Iroda címmel rendel-
kezõ szervezet vagy egyéni vállalkozó.

A támogatás célja

2. §

A támogatás célja a helyi magán-, civil- és közszféra
szereplõinek partnerségén alapuló potenciális helyi akció-
csoportok megalakulásának segítése, szervezése, valamint
a helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítése és az ahhoz
kapcsolódó tájékoztatási és képzési tevékenység támoga-
tása, a fenti tevékenységeket ellátó „Helyi Vidékfejlesztési
Iroda” címmel rendelkezõ szervezetek, egyéni vállalkozók
tevékenységének támogatása révén.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §

Támogatás vehetõ igénybe:
a) helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítésében való

közremûködésre,
b) a helyi vidékfejlesztési stratégiát megalapozó szak-

mai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére,
valamint a meglévõ tanulmányok, elemzések aktualizálá-
sára,

c) a helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítésében és
végrehajtásában közremûködõk felkészítésére, képzésére,
továbbképzésére,

d) a helyi vidékfejlesztési stratégiához és annak meg-
valósításához kötõdõ tájékoztatási és információs tevé-
kenységekre, a potenciális vidékfejlesztési szereplõk, kü-
lönösen a hátrányos helyzetû csoportok bevonására
irányuló tájékoztatási tevékenységek folytatására,

e) az ÚMVP részét képezõ, az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfej-
lesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i
1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi
rendelet) III–IV. intézkedéscsoportjához kapcsolódó pro-
jekt-elõkészítésre, projekt-generálásra, projektgyûjtésre,

f) az ÚMVP III–IV. intézkedéscsoportjához kapcsoló-
dó tájékoztatási tevékenységek támogatására,

g) a HVI munkatervében rögzített, a 2. §-ban meghatá-
rozott célokat szolgáló tevékenységek támogatására, vala-
mint a munkaszervezet által közvetlenül a HVI számára
meghatározott egyéb feladatok elvégzésére.

A támogatás igénybevétele

4. §

Támogatás igénybevételére a Helyi Vidékfejlesztési
Iroda jogosult.

2007/101. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7571



A támogatási, valamint a kifizetési kérelem benyújtása

5. §

(1) A támogatási kérelmet évente egy alkalommal, szep-
tember 1-jétõl szeptember 30-ig kell benyújtani.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell az IH által ki-
adott, a HVI címet igazoló okirat hiteles másolati példá-
nyát, valamint a munkaszervezetnek a HVI adott idõszakra
szóló beszámolóját jóváhagyó – a 3. § (1) bekezdésében
meghatározott, támogatni kívánt feladatok sikeres
végrehajtásáról szóló – igazolását.

(3) Új HVI elismerése esetén az elismerést követõ
30 napon belül nyújtható be támogatási kérelem.

(4) A támogatási kérelem egyben elsõ kifizetési kére-
lemnek is minõsül.

(5) A kifizetési kérelmet a támogatási kérelem benyújtá-
sát követõen kéthavonta egyszer, november 1–30., január
1–31., március 1–31., május 1–31., július 1–31. között
lehet benyújtani.

(6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a munkaszerve-
zetnek a HVI adott idõszakra szóló beszámolóját jóváha-
gyó – a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, támogatni kí-
vánt feladatok sikeres végrehajtásáról szóló – teljesítési
igazolását.

(7) A kifizetési kérelemhez mellékelt számlaösszesítõn
minden bizonylathoz hozzá kell rendelni a jóváhagyott be-
számolóban szereplõ munkatervi feladat sorszámát.

(8) Abban az esetben, ha a HVI nem teljesíti maradékta-
lanul a feladatát, a VKSZI-nek lehetõsége van %-os for-
mában meghatározni a teljesítés mértékét.

(9) A kifizetési kérelemben
a) személyi jellegû ráfordítások esetén kizárólag az

adott benyújtási idõszakot megelõzõ két hónap személyi
jellegû kiadásait igazoló bizonylatok;

b) dologi jellegû ráfordítások esetén kizárólag az adott
benyújtási idõszakot megelõzõ két hónapban felmerült ki-
adásokat igazoló bizonylatok ismerhetõk el.

A támogatás mértéke, költségek elszámolása

6. §

(1) Az ügyfél által igényelhetõ támogatás legmagasabb
összege 500 000 Ft/hó.

(2) A 100 000 forintot meghaladó számlatétel esetén, a
számlatételre vonatkozóan 2 árajánlatot kell mellékelni a
kifizetési kérelemhez.

(3) Amennyiben a VKSZI igazolása 100%-nál kisebb
mértékû teljesítésrõl szól, a támogatás legmagasabb össze-
ge az (1) bekezdés összegének és a teljesítés mértékének
szorzata.

(4) A közforrások aránya az összes elismerhetõ nettó
költségen belül 100%.

(5) A 3. § (1) bekezdésében rögzített feladatok ellátásá-
val összefüggõ

a) személyi jellegû ráfordítások legalább 60%-ban,
b) dologi jellegû ráfordítások legfeljebb 40%-ban

elszámolhatók.

(6) A kifizetés elszámolásának alapja az FVM VKSZI
által jóváhagyott havi beszámoló, amit az FVM VKSZI a
vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási idõszak végéig
továbbít az MVH felé.

(7) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak
minõsülnek az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenysé-
gek során felmerült és a 2. számú mellékletben felsorolt
dologi kiadások.

(8) Az elsõ kifizetési kérelem keretében a HVI mûködé-
se kapcsán a 2007. május 15-étõl felmerült költségek
számolhatóak el.

(9) Új HVI elismerése esetén az elsõ kifizetési kérelem
keretében az IH által kiadott igazoló okirat kibocsátását
követõ hó elsõ napja és a kifizetési kérelem benyújtása kö-
zötti idõszakban felmerülõ költségek számolhatók el.

Jogkövetkezmények

7. §

(1) A HVI cím IH által történõ visszavonása a támogatá-
si jogosultság megszûnését jelenti.

(2) A HVI cím visszavonásáról az IH a munkaszervezet
útján a visszavonástól számított 5 munkanapon belül érte-
síti a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt.

Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

9. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikkének végrehajtásá-
hoz szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez

22. Kiadói, nyomdai és egyéb szoksorosító tevékenység

22.11. Könyvkiadás
22.11.2. 22.11.22. Könyv, brosúra, hasonló nyomtatott termék kiadása elekt-

ronikusan
22.11.6. Reklám-, hirdetési felület értékesítése könyvben
22.11.22.0.
22.11.61. 22.11.61.0. Reklám-, hirdetési felület értékesítése könyvekben

nyomtatott
22.11.62. 22.11.62.0. Reklám-, hirdetési felület értékesítése könyvekben,

elektronikusan
22.11.9. 22.11.90 22.11.900. Könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatás

22.12 Napilapkidás
22.12.2. Reklám hirdetési felület értékesítése napilapokban

22.12.21. 22.12.21.0. Reklám-, hirdetési felület értékesítése napilapokban
nyomtatott

22.12.22. 22.12.22.0. Reklám-, hirdetési felület értékesítése napilapokban
elektronikusan

22.13. Idõszaki kiadvány kiadása
22.13.1. 22.13.12. Hetente négynél kevesebbszer megjelenõ újság, lap folyó-

irat, idõszaki kiadvány kiadása elektronikusan
22.13.12.0.
22.13.2. Reklám-, hirdetési felület értékesítése idõszaki kiadványokban
22.13.21. 22.13.21.0. Reklám-, hirdetési felület értékesítése idõszaki kiadvá-

nyokban, nyomtatott
22.13.22. 22.13.22.0. Reklám-, hirdetési felület értékesítése idõszaki kiadvá-

nyokban, elektronikus
22.13.9. 22.13.90. 22.13.90.0. Idõszaki kiadvány kiadásával kapcsola-

tos szolgáltatás

22.15. Egyéb kiadás

2.15.1 Képeslap, levelezõ-, üdvözlõlap, kép és hasonló anyagok kiadása elektronikusan

22.22.32. Máshova nem sorolható egyéb nyomási szolgáltatások
22.22.32.2. Újság, folyóirat, más idõszaki kiadványok (heti négynél

kevesebbszer megjelenõ) nyomási szolgáltatása
22.22.32.4. Postai képeslap, levonóábra nyomtatása

22.23. Könyvkötés
22.23.1 22.23.10. Könyv, más nyomtatvány kötése
22.23.10.1. Könyvkötés
22.23.10.3. Magazin. Brosúra, katalógus, prospektus, hasonló reklámnyom-

tatvány kötése
22.23.10.5. Egyéb nyomtatott papír-, kartontermék kötése

22.24 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
22.24.1. 22.24.10. Nyomdai elkészítõ szolgáltatások
22.24.10.0.

22.25. Kisegítõ nyomdai tevékenység

22.25.1. 22.25.10. Kisegítõ nyomdai szolgáltatások
22.25.10.0.
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22.3. Egyéb sokszorosítás
22.31. Hangfelvétel sokszorosítás
22.31.1. 22.31.0. Hangfelvétel sokszorosító szolgáltatás
22.32. Videofelvételek sokszorosítás
22.32.1. 22.32.10. Videofelvételek sokszorosítása szolgáltatás
22.33. Számítógépes adathordozó sokszorosítása

30. Iroda-számítógépgyártás
30.02. Számítógép. Készülék gyártása
30.02.9. Számítógépgyártással kapcsolatos szolgáltatás
30.02.91 30.02.91.0. Számítógép üzembe helyezése
30.02.99 32.02.99.0. Számítógépgyártással összefüggõ egyéb szolgáltatás

36. Bútorgyártás, máshova nem sorolt feldolgozóipari termékek gyártása
36.12. Irodabútor gyártása
36.12.9 36.12.90. Irodabútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
36.12.90.0

40. Villamosenergia-, gáz-, gõz-, vízellátás
40.13. Villamosenergia-kereskedelem
40.22. Gázelosztás, -kereskedelem
40.22.12. Gázkereskedelem
40.22.12.1. Vezetékes gáz kereskedelme
40.22.12.2. Nem vezetékes gáz kereskedelme
41. Víztermelés, -kezelés,- elosztás
41.0. Víztermelés, -kezelés, -elosztás
41.00. Víztermelés, -kezelés, -elosztás
41.00.20.0

52. Kiskereskedelem
52.11. Élelmiszer jellegû kiskereskedelem
52.11.12. 52.11.12.0. Nem fagyaszott élelmiszer vegyes kiskereskedelem
52.12. Iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelem
52.12.1. 52.12.10. Iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelem
52.12.10.0.
52.2. Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem
52.21. Zöldség-gyümölcs kiskereskedelem
52.21.1. 52.21.10. Zöldség-gyümölcs kiskereskedelem
52.21.10.0.
52.24. Pékáru-, édesség kiskereskedelem
52.24.1. Pékáru-, édesség-kiskereskedelem
52.24.11 52.24.11.0. Pékáru kiskereskedelem
52.24.12. 52.24.12.0. Édesség kiskereskedelem
52.25. Ital nagykereskedelem
52.25.1. 52.25.10. Ital kiskereskedelem
52.25.10.2. Alkoholmentes ital kiskereskedelme
52.27. Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
52.27.12. Kávé, fûszer, egyéb élelmiszer kiskereskedelme
52.27.12.1. Kávé, fûszer kiskereskedelme
52.41. Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme
52.44.1. Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme
52.44.11 52.44.11.0. Bútor kiskereskedelme
52.44.13 52.44.13.0. Világítástechnikai termékek kiskereskedelme
52.45. Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme
52.45.1. 52.45.10. Elektromos háztartási gép kiskereskedelme
52.45.10.0.
52.45.22. Hang-, képfelvétel kiskereskedelme
52.47. Könyv-, újság-, papíráru kiskereskedelme
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52.47.1. Könyv-, újság-, papíráru kiskereskedelme
52.47.11. 52.47.11.0. Könyv-kiskereskedelem
52.47.12. 52.47.12.0. Újság kiskereskedelem
52.47.13. 52.47.13.0. Írószer-, papíráru kiskereskedelem
52.48.1. Irodai berendezés, számítógép, foto-, optikai cikk kiskereskedelme
52.48.11. 52.48.11.0. Irodabútor kiskereskedelem
52.48.12. 52.48.12.0. Irodagép-, -felszerelés kiskereskedelem
52.48.13. 52.48.13.0. Számítógép-, szoftver-kiskereskedelem
52.48.14. 52.48.14.0. Foto-, optikai cikk kiskereskedelem
52.48.15. 52.48.15.0. Telekommunikációs cikk kiskereskedelme

55. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
55.1. Szállodai szolgáltatás
55.10. Szállodai szolgáltatás
55.10.1. 55.10.10. Szállodai szolgáltatás
55.10.10.0.
55.23. Egyéb szálláshely szolgáltatás
55.23.15. 55.23.15.0. Máshova nem sorolt, egyéb szálláshely szolgáltatás
55.3. Étkezõhelyi vendéglátás
55.30. Étkezõhelyi vendéglátás
55.30.11. 55.30.11.0. Éttermi, cukrászati szolgáltatás
55.30.13. 55.30.13.0. Önkiszolgáló étkeztetés
55.30.14. 55.30.14.0. Egyéb étkezõhelyi szolgáltatás

60. Szárazföldi, csõvezetékes szállítás
60.1. Vasúti szállítás
60.10. Vasúti szállítás
60.10.1. Helyközi vasúti személyszállítás
60.10.11. 60.10.11.0. Helyközi vasúti személyszállítás
60.21. Menetrendszerû egyéb szárazföldi személyszállítás
60.21.1. 60.21.10. Városi, elõvárosi vasúti személyszállítás
60.21.10.1. Földalattival, metróval történõ személyszállítás
60.21.10.9. Egyéb városi, elõvárosi személyszállítás
60.21.2. 60.21.20. 60.21.20.0. Vegyes szárazföldi személyszállítás
60.21.31. Nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti személyszállítás
60.21.31.2. Személyszállítás trolibusszal
60.21.31.3. Helyi, városi, elõvárosi autóbusz-közlekedés
60.21.32. 60.21.32.0. Speciális városi, elõvárosi nem vasúti közlekedés
60.21.4. Távolsági, nem vasúti személyszállítás
60.21.41. 60.21.41.0. Távolsági, menetrend szerinti, közúti, nem vasúti sze-

mélyszállítás
60.21.42. 60.21.42.0. Távolsági egyéb közúti személyszállítás
60.22. Taxis személyszállítás
60.22.1. 60.22.11.0. Taxiszolgáltatás
60.23. Egyéb szárazföldi személyszállítás
60.23.11. 60.23.11.0. Autóbuszkölcsönzés vezetõvel

63. Szállítást kiegészítõ tevékenység, utazásszervezés
63.21.2. Egyéb, szárazföldi szállítást segítõ szolgáltatás
63.21.21. 63.21.21.0. Autóbusz-pályaudvar szolgáltatás
63.21.22. 63.21.22.0. Közúti szolgáltatás
63.21.24. 63.21.24.0. Parkolási szolgáltatás

64. Posta, távközlés
64.1. Postai, futárpostai tevékenység
64.11. Nemzeti postai tevékenység
64.11.11. Postai szolgáltatás
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64.11.11. 64.11.11.0. Napilap, folyóirat postai továbbítása
64.11.12. 64.11.12.0. Levélküldemény postai továbbítása
64.11.13. 64.11.13. Csomagküldemény postai továbbítása
64.11.14. 64.11.14.0. Postahivatali szolgáltatás
64.11.15. 64.11.15.0. Egyéb postai szolgáltatás
64.12. Futárpostai szolgáltatás
64.12.1. Nemzeti postaszolgálaton kívüli futárpostai szolgáltatás
64.12.11. 64.12.11.0. Kombinált futárszolgálat
64.12.12. 64.12.12.0. Egyéb futárszolgálat
64.2. Távközlés
64.20. Távközlés
64.20.13. Mobiltelefon szolgáltatás
64.20.13.1. Földfelszíni mobiltelefon szolgáltatás
64.20.13.2. Mûholdas mobiltelefon szolgáltatás
64.20.13.3. Nyalábos, üzleti mobiltelefon szolgáltatás
64.20.18.0. Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása

70. Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások
70.20. Ingatlan bérbeadás-üzemeltetés
70.20.1. Ingatlan bérbeadás-üzemeltetés
70.20.12.5. Egyéb építmény (épületrész önálló rendeltetésû egységének

bérbeadása)

71. Kölcsönzés
71. Gépkocsikölcsönzés
71.1. Gépkocsikölcsönzés
71.10. Gépkocsikölcsönzés
71.10.10.0. Gépkocsikölcsönzés
71.2. Egyéb jármû kölcsönzése
71.33. Irodagép, számítógép kölcsönzése
71.33.1. Irodagép, számítógép kölcsönzése
71.33.11. 71.33.11.0. Irodagép kölcsönzése
71.33.12. 71.33.12.0. Számítógép kölcsönzése

72. Számítástechnikai tevékenység
72.1. Hardver-szaktanácsadás
72.10. Hardver-szaktanácsadás
72.10.1. 72.10.10 72.10.10. Hardver-szaktanácsadás
72.2. Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.21. Szoftverkiadás
72.21.1. Csomagolt szoftvertermékek értékesítése
72.21.1. Csomagolt szoftvertermék értékesítése
72.21.11.0. Rendszerszoftver, felhasználói szoftver kiadása
72.22.1. Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.22.1. Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.22.11. 72.22.11.0. Rendszer-, mûszaki szaktanácsadás
72.22.12.0. Egyedi szoftverfejlesztés
72.22.13.0. Rendszerelemzés-programozás
72.22.14. 72.22.14.0. Rendszer-karbantartási szolgáltatás
72.22.15.0. Egyéb számítástechnikai szakértés
732.30. Adatfeldolgozás
72.30.10.0. Számítógép-üzemeltetés
72.30.2. Számítógépes feldolgozás
72.30.21.0. Adatfeldolgozás, táblázatkészítés
72.30.22.0. Adatrögzítés
72.30.23. 72.30.23.0. Weboldal szolgáltatás
72.30.24.0. Egyéb számítógépes feldolgozás
72.30.30.0. Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése
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72.4. Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
72.40. Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
72.40.2. 72.40.20. 72.40.20.0. Internetes hirdetési felület, egyéb,

máshova nem sorolt értékesítése
72.5. Irodagép-, számítógép javítása
72.50. Irodagép-, számítógép javítása
72.50.1. Irodagép-, számítógép javítása
72.50.11. 72.50.11.0. Irodagép javítása
72.50.12. 72.50.12.0. Számítógép javítása

73. Kutatás, fejlesztés
73.10.14.
73.10. Mûszaki kutatás, fejlesztés
73.10.1. Természettudományi kutatás, fejlesztés
73.10.11.0. Természettani kutatás, fejlesztés
73.10.13.0. Mûszaki, technológiai kutatás, fejlesztés
73.10.14.0. Agrártudományi kutatás, fejlesztés
73.2. Humán kutatás, fejlesztés
73.20. Humán kutatás, fejlesztés
73.20.1. Társadalomtudományi kutatás
73.20.11. 73.20.11.0. Kulturális, szociológiai, pszichológiai kutatás
73.20.12. 73.20.12.0. Közgazdaság-tudományi kutatás
73.20.15.0. Egyéb társadalomtudományi kutatás , fejlesztés

74. Egyéb gazdasági szolgáltatás
74.1. Jogi, gazdasági tevékenység
74.11. Jogi tevékenység
74.11.1. Jogi szolgáltatás
74.11.12. 74.11.12.0. Jogi tanácsadás, képviselet egyéb jogi eljárásban
74.11.13. 74.11.13.0. Jogi tanácsadás, képviselet kvázi bírósági testületek tör-

vényességi eljárásában
74.11.15. 74.11.15.0. Jogi dokumentálás
74.11.17. 74.11.17.0. Egyéb jogi szolgáltatás
74.12. Számviteli, adószakértõ tevékenysége
74.12.1. Számviteli, audizálási szolgáltatás
74.12.11. 74.12.11.0. Könyvvizsgálat
74.12.12. 74.12.12.0. Beszámoló felülvizsgálata
74.12.13. 74.12.13.0. Számviteli jelentés összeállítása
74.12.14. 74.12.14.0. Egyéb számviteli szolgáltatás
74.12.2.
74.12.20. 74.12.20.0. Könyvelés
74.12.3.
74.12.30. 74.12.30.0. Adótanácsadás
74.13. Piaci-, közvélemény-kutatás
74.13.1. Piaci-, közvélemény-kutatás
74.13.11. 74.13.11.0. Piackutatás
74.13.12. 74.13.12.0. Közvélemény-kutatás
74.14. Üzletviteli tanácsadás
74.14.1. Üzletviteli tanácsadás
74.14.11. 74.14.11.0. Általános üzletviteli tanácsadás
74.14.12. 74.14.12.0. Pénzügyi üzleti tanácsadás
74.14.13. 74.14.13.0. Marketing célú üzleti tanácsadás
74.14.14. 74.14.14.0. Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
74.14.15. 74.14.15.0. Termelésszervezési tanácsadás
74.14.16. 74.14.16.0. PR üzletviteli tanácsadás
74.14.17. 74.14.17.0. Egyéb üzletviteli tanácsadás
74.14.2. Egyéb üzleti tanácsadás

2007/101. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7577



74.14.22. 74.14.22.0. Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás
74.2. Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.20. Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.20. 74.20.51.0. Településtervezés
74.20. 74.20.7. Mérnöki jellegû mûszaki szolgáltatás
74.20.74. Térképkészítés, meteorológia, vízjelzés
74.4. Hirdetés
74.40. Hirdetés
74.40.1. Hirdetés
74.40.11. 74.40.11.0. Hirdetési, reklámfelület, -idõ eladása jutalékért
74.40.12. 74.40.12.0. Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés
74.40.13. 74.40.13.0. Egyéb hirdetési szolgáltatás
74.40.2. 74.40.20. Reklámfelület, -idõ eladása
74.5. Munkaerõ-közvetítés
74.50. Munkaerõ-közvetítés
74.50.1. Munkaerõ-közvetítés
74.50.11.0. Vezetõ-közvetítés
74.50.12.0. Egyéb munkaerõ közvetítése
74.50.2. Munkaerõ-kölcsönzés
74.50.2. 74.50.21.0. Irodai munkaerõ kölcsönzése
74.7. Takarítás, tisztítás
74.70. Takarítás, tisztítás
74.70.1. Takarítás, tisztítás
74.70.1. 74.70.12.0. Ablaktisztítás
74.70.1. 74.70.13.0. Épülettakarítás
74.70.1. 74.70.16.0. Egyéb tisztítás
74.8. Egyéb máshova nem sorolható gazdasági szolgáltatás
74.81. Fényképészet
74.81.2. Portréfényképészet és hasonló szolgáltatás
74.81.23. 74.81.23.0. Reklámfotózás
74.81.24. 74.81.24.0. Eseményfotózás
74.81.3. Fénykép-elõállítás, egyéb szolgáltatás
74.81.31. 74.81.31.0. Fényképelõhívás, -kidolgozás
74.85. Titkári, fordítói tevékenység
74.85.1. Irodai, titkári szolgáltatás
74.85.1. 74.85.11.01. Telefonszolgálat
74.85.1. 74.85.12.0. Másolás
74.85.13. 74.85.13.0. Fordítás
74.85.14. 74.85.14.0. Tolmácsolás
74.85.15. 74.85.15.0. Egyéb irodai szolgáltatás
74.85.20. 74.85.20.0. Postázás
74.87. Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
74.87.1. Egyéb üzleti szolgáltatás
74.87.15. 74.87.15.0. Kiállítás-, vásár-, kongresszus-szervezés
74.87.16. Egyéb nem mûszaki tanácsadás, szakértés
74.87.16.3. Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási,

raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés
74.87.17.9. Máshová nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás

75. Közigazgatás, Védelem
75.11. Általános közigazgatás
75.11.13.0. Átfogó tervezés, statisztikai szolgálat
75.13. Üzleti élet szabályozása
75.13.1. Üzleti élet szabályozása
75.13.11.0. Mezõgazdaság, erdõgazdaság közigazgatása
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80. Oktatás
80.10.12.0. Egyéb alapfokú oktatás
80.4. Felnõtt és egyéb oktatás
80.42. Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
80.42.1. 80.42.10. Felnõttoktatás
80.42.10.2. Szakképesítést adó képzés
80.42.10.2. Egyéb képzés, betanítás
80.42.10.9. Egyéb, máshova nem sorolt felnõttoktatás
80.42.2. 80.42.20. Egyéb oktatás
80.42.20.1. Iskolán kivüli szakmai gyakorlati képzés
80.42.20.9. Egyéb máshova nem sorolt oktatás
92.11. Film-, videogyártás
92.11.3. Film-, video-, DVD-gyártás
92.11.31.0. Film-, video-, DVD-készítéssel kapcsolatos szolgáltatás
92.11.32.0. Film-, videogyártás, CD, DVD-készítés kiegészítõ szolgáltatásai
92.20. Rádió-televízió mûsorszolgáltatás
92.20.1. Rádió-televízió mûsorszolgáltatás
92.20.11.0. Rádiómûsor-szolgáltatás
92.20.12.0. Televíziómûsor-szolgáltatás
92.20.20.0. Tv, rádió reklámidõ eladása

2. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez

VÁMTARIFALISTA

Helyi Vidékfejlesztési Irodák számára
2007.

8. Árucsoport

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrusfélék és a dinnyefélék héja

VÁMTARIFA
szám köt.

alszám
KN alsz. m. alsz.. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
0802 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is:

Mandula:
– Mogyoró (Corylus spp.):
– Dió:

0802 50 00 00 – Pisztácia
0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva:

0805 10 – Narancs:
0805 30 – Citrom (Citrus limon, Citrus limonum) és lime (Citrus auranti-

folia):
0805 50 – Citrom (Citrus limon, Citrus limonum) és lime (Citrus auranti-

folia, Citrus latifolia):
0806 Szõlõ frissen vagy szárítva:

0806 10 – Frissen:
0807 Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen:

– Dinnye (beleértve a görögdinnyét is):
0807 11 00 – – Görögdinnye:

0808 Alma, körte és birs frissen:
0808 10 – Alma:
0808 20 – Körte és birs:

– – Körte:
0809 Kajszibarack, cseresznye, õszibarack (beleértve a sima héjú õszi-

barackot is), szilva és kökény frissen:
0810 Más gyümölcs frissen:
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VÁMTARIFA
szám köt.

alszám
KN alsz. m. alsz.. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
0810 10 00 00 – Földieper
0810 20 – Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna
0810 20 10 00 – – Málna
0810 30 – Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:
0810 50 00 00 – Kiwi

9. Árucsoport

Kávé, tea, matétea és fûszerek

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
0901 Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávé-

héj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartal-
mazó pótkávé:
– Nyers kávé:

0901 11 00 00 – – Koffeintartalmú
0901 12 00 00 – – Koffeinmentes

– Pörkölt kávé:
0901 21 00 00 – – Koffeintartalmú
0901 22 00 00 – – Koffeinmentes

0902 Tea aromásítva is:

12. Árucsoport

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények;
szalma és takarmány

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1202 Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem fõz-
ve, héjában vagy anélkül, vagy törve is:

1202 10 90 01 – – – Étkezési célra

17. Árucsoport

Cukor és cukoráruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is)
kakaótartalom nélkül:

1704 10 – Rágógumi, cukorbevonattal is:
1704 90 30 00 – – Fehér csokoládé
1704 90 55 00 – – – Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka
1704 90 71 00 – – – – Fõzött édesség, töltött is
1704 90 75 00 – – – – Vajas karamellacukorka, égetett cukor és hasonló

édességek (toffee)
1704 90 81 00 – – – – – Sajtolt tablette
1704 90 99 00 – – – – Másféle
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18. Árucsoport

Kakaó és kakaókészítmények

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készít-
mény:

1806 10 – Kakaópor cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával:

1806 20 – Más készítmény tömb, tábla vagy rúd formában, továbbá
folyadék, massza, por, szemcse vagy más hasonló alakban,
tartályban vagy más közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál na-
gyobb tömegben:

1806 31 00 – – Töltött:

1806 32 – – Töltetlen:

1806 90 – Más:

19. Árucsoport

Gabona, liszt, keményítõ vagy tej felhasználásával készült termék; cukrászati termék

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru
kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszu-
la, pecsételõ ostya, rizspapír és hasonló termék:

1905 10 00 00 – Ropogós kenyér „(knäckebrot)”
1905 20 – Mézeskalács és hasonló:
1905 31 – – Édes biscuit:
1905 32 – – Goffri és ostya:
1905 40 – Kétszersült, pirított kenyér és hasonló áru:
1905 90 10 00 – – Pászka
1905 90 20 00 – – Áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételõ os-

tya, rizspapir és hasonló termékek
– – Más:

1905 90 30 – – – Kenyér, méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása
nélkül, legfeljebb 5 tömegszázalék cukor-, és legfeljebb 5
tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra számítva:

1905 90 45 – – – Biscuit:
1905 90 60 – – – – Édesítõanyag hozzáadásával:

21. Árucsoport

Különbözõ ehetõ készítmények

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

2105 2105 00 Fagylalt és más ehetõ jégkrém, kakaótartalommal is:

2105 00 10 00 – Tejzsírtartalom nélkül vagy az ilyen zsírokból 3 tömeg-
százaléknál kevesebbet tartalmazó

– Tejzsírtartalma:

2105 00 91 00 – – Legalább 3, de 7 tömegszázaléknál kevesebb

2105 00 99 00 – – Legalább 7 tömegszázalék
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22. Árucsoport

Italok, szesz és ecet

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásvány-

vizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítõ-,
ízesítõ-anyag hozzáadása nélkül; jég és hó:

2201 10 – Ásványvíz és szénsavas víz:
2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásvány-

vizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítõ-
anyag hozzáadásával vagy ízesítve, és más
alkoholmentes ital, a 20.09 vtsz. alá tartozó gyü-
mölcs- és zöldséglevek kivételével:

2202 10 00 00 – Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ás-
ványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesí-
tõanyag hozzáadásával vagy ízesítve

2202 90 – Más:
2203 2203 00 Malátából készült sör:
2204 Bor friss szõlõbõl, beleértve a szeszezett bort is; szõ-

lõmust, a 20.09 vtsz. alá tartozó kivételével:
2205 Vermut és friss szõlõbõl készült más bor növényekkel

vagy aromatikus anyagokkal ízesítve:
2206 2206 00 Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor);

erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alko-
holmentes italok másutt nem említett keverékei:

2208 Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogat-
százalék alkoholtartalommal; szesz, likõr és más szeszes
ital:

34. Árucsoport

Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenõanyagok, mûviaszok, elkészített viaszok, fényesítõ-
és polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipsz alapú fogászati

készítmények

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
3401 Szappan; szappanként használt szerves felületaktív

termékek és készítmények rúd, kocka vagy más for-
mába öntve, szappantartalommal is; bõr (testfelület)
mosására szolgáló szerves felületaktív anyagok vagy
készítmények folyadék vagy krém formájában és a
kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szap-
pantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel
impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez
vagy nem szõtt textília:

3402 Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével);
felületaktív és mosókészítmények (beleértve a kiegé-
szítõ mosóanyagokat is), szappantartalmú tisztító ké-
szítmények, a 34 01 vtsz. alá tartozók kivételével

3402 20 – Kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt készít-
mények
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36. Árucsoport

Puskapor és robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
3605 3605 00 00 00 Gyufa, a 36 04 vtsz. alá tartozó pirotechnikai cikkek ki-

vételével

38. Árucsoport

A vegyipar különbözõ termékei

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
3808 Rovarölõk, gombaölõk, gyomirtók, patkányirtók,

csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályo-
zó szerek, fertõtlenítõk és hasonló készítmények,
kimért adagokban és formákban a kiskereskede-
lemben szokásos módon kiszerelve, vagy mint
készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag,
kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír):

3808 10 – Rovarölõk:

39. Árucsoport

Mûanyagok és ezekbõl készült áruk

II. ÁRUALCSOPORT

Hulladék és forgács; félkész termékek; készáruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
3917 Mûanyagból készült csõ, tömlõ és ezek szerelvénye

(pl. csõkapcsoló, könyökdarab, karima)
3918 Mûanyag padlóburkoló, öntapadó is, tekercsben

vagy lapban; mûanyag fal- vagy mennyezetburko-
ló, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (9) bekez-
désében meghatározott formában

3919 Öntapadó mûanyag lap, lemez, film, fólia,
szalag, csík és más sík formában; tekercsben is

3920 Más mûanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík,
amely nem porózus, nem erõsített, nem laminált
vagy más anyagokkal nem kombinált

3921 Más mûanyag lap, lemez, film, fólia és csík
3922 Mûanyag fürdõkád, zuhanyzótálca, mosdókagyló,

bidé, WC-csésze, -ülõke és -tetõ, -öblítõtartály és
hasonló higiéniai és tisztálkodási áru:

3923 Mûanyag eszközök áruk szállítására vagy csomago-
lására; mûanyag dugó, fedõ, kupak és más lezáró

3924 Mûanyag edények, evõeszközök, konyhafelszerelé-
sek, más háztartási eszközök higiéniai és tisztálko-
dási áruk:

3926 Mûanyagból készült más áruk és a 39 01–39 14 vtsz.
alá tartozó más anyagokból készült áruk

3926 10 00 00 – Hivatali vagy iskolai felszerelés
3926 20 00 00 – Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a

kesztyût, az ujjatlan és egyujjas kesztyût is)
3926 30 00 00 – Bútor, karosszéria- és hasonló szerelékek
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
3926 40 00 00 – Szobor és más belsõ díszítésre szolgáló tárgy
3926 90 10 00 – – Mûszaki célokra és polgári repüléshez
3926 90 50 00 – – – Szennyfogó kosár és hasonló termékek a csõve-

zetékben való vízszûréshez
3926 90 91 00 – – – – Lemezekbõl készült termékek

40. Árucsoport

Gumi és ebbõl készült áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
4009 Csõ, tömlõ vulkanizált lágygumiból, szerelvények-

kel is (pl : csõkapcsolóval, könyökdarabbal, kari-
mával)

4015 Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek
és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyût, ujjat-
lan és egyujjas kesztyût is), bármilyen célra:

4016 Egyéb áru vulkanizált lágygumiból
4016 10 – Szivacs (cellás) gumiból:
4016 91 00 00 – – Padlóburkoló és szõnyeg
4016 92 00 00 – – Törlõgumi
4016 93 – – Tömítés, alátét és más hasonló áru:
4016 99 52 00 – – – – – – Fém-gumi kötésû alkatrészek

4017 4017 00 Keménygumi (pl ebonit) minden formában; beleértve
a hulladékot és törmeléket is; keménygumiból készült
áruk:

44. Árucsoport

Fa és faipari termékek; faszén

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
4407 Hosszában fûrészelt vagy szélezett, vágott vagy hán-

tolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy
illesztéssel összeállítva is:

4408 Furnér lap rétegelt lemez vagy hasonló rétegelt fa ké-
szítésére (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készí-
tettet is) és hosszában fûrészelt, vágott vagy hántolt,
más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva és végillesz-
téssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban:

4409 Fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegély-
lécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete
mentén össszefüggõ (folytatólagos) összeillesztésre
elõkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén le-
vágott, „V” alakú összeillesztésre elõkészített, fél-
gömbölyûre vagy hasonló módon formázott)
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva
is:

4410 Forgácslemez és hasonló tábla [például: irányított for-
gácselrendezésû lemez (OSB) és ostyalemez] fából
vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más
szerves kötõanyaggal agglomerálva (tömörítve) is:
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyan-

tával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is:
4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges

faáru
4413 4413 00 00 00 Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban
4414 4414 00 Festmény, fénykép, tükör és hasonló tárgyak fakerete
4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló cso-

magolóanyag; kábeldob, rakodólap, keretezett és más
szállítólap

4417 4417 00 00 Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogan-
tyú, seprû-, kefe- és ecsetnyél és -foglalat fából; csiz-
ma- és cipõ kaptafa és sámfa fából

4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üre-
ges fapanelt is, összeállított parkett-tábla, zsindely

4419 4419 00 Asztali és konyhai cikkek fából:
4419 00 10 00 – Trópusi fából, az árucsoporthoz tartozó Kiegészítõ

megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4419 00 90 00 – Más fából

4421 Egyéb faáru:
4421 10 00 00 – Ruhaakasztó
4421 90 91 01 – – – Mintaléc (sablon)
4421 90 98 02 – – – Faszeg

45. Árucsoport

Parafa és parafaáruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
4501 Természetes parafa, nyersen vagy egyszerûen elõké-

szítve; parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy
õrölt parafa:

4502 4502 00 00 00 Természetes parafa kéregtelenítve, durván négyzetes
vagy téglalap alakú tömb, lemez, lap vagy csík alak-
ban (beleértve a parafa dugó gyártásához kivágott
éles peremû nyersdarabokat is)

4503 Természetes parafából készült áru:
4503 10 – Dugó
4503 90 00 00 – Más

4504 Agglomerált parafa (kötõanyaggal is) és ebbõl ké-
szült áru

4504 10 – Tömb, lemez, lap és csík; bármilyen alakú burko-
lólap; tömör henger, beleértve a tárcsát vagy koron-
got is
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46. Árucsoport

Szalmából, eszpartófûbõl és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötõ- és fonásáruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
4601 Fonat és fonásanyagból készült hasonló áru csík-

nak összeállítva is; fonásanyag, fonat és fonás-
anyagból készült hasonló termék párhuzamos
pászmákban lap alakban összekötve vagy szõve,
félig kész vagy késztermék is (pl gyékényszõnyeg,
lábtörlõ, függöny)

4602 Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül
kész alakban elõállított áru és a 46 01 vtsz. alatt em-
lített anyagokból készült áru; luffából (szivacstök)
készült áru

48. Árucsoport

Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
4801 4801 00 Újságpapír tekercsben vagy ívben:

4802 Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra
vagy más grafikai célra, nem perforált lyukkártya-
és lyukszalag-papír tekercsben vagy téglalap alakú
(beleértve a négyzetet is) ívben, bármilyen méret-
ben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír ki-
vételével; kézi merítésû papír és karton:

4803 4803 00 Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törölközõ
vagy szalvéta alappapír, továbbá hasonló háztartá-
si vagy egészségügyi cikk elõállítására felhasznál-
ható, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált,
felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott
alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szö-
vedék tekercsben vagy ívben:

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

4804 49 – – Másféle:

4804 49 10 00 – – – Legalább 80 tömegszázalékos tûlevelû fá-
ból kémiai szulfátos vagy szódás eljárással nyert
rostanyagot tartalmaz

4804 49 90 00 – – – Más

– Más nátronpapír és -karton legalább 225 g/m2

négyzetmétertömegben:

4805 Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy
ívben az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések
(3) bekezdésében megengedettnél nem nagyobb
mértékben megmunkálva vagy feldolgozva:

4806 Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmáso-
lópapír), pergamenpapír és más fényezett, átlátszó
vagy áttetszõ papír tekercsben vagy ívben:
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
4807 4807 00 Többrétegû papír és karton (ragasztóval összera-

gasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva)
felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belsõ
erõsítéssel is, tekercsben vagy ívben:

4808 Hullámpapír és -karton (egy vagy két oldalon sima
papírral borított is), kreppelt, redõzött, domborított
vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ív-
ben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével:

4809 Karbonpapír, önmásoló papír, másoló vagy átíró
más papír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító
stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez
való bevont vagy impregnált papírt is), tekercsben
vagy ívben:

4810 Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kao-
linnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kö-
tõanyag felhasználásával is, de más bevonat
nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomta-
tott is, tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a
négyzetet is) bármilyen méretben, ívben:

4811 Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló
szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületi-
leg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben
vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetet is) ív-
ben, bármilyen méretben a 4803, 4809, vagy a
4810 vtsz. alá tartozók kivételével:

4812 4812 00 00 00 Papíripari rostanyagból készült szûrõtömb, -tábla
és -lap

4814 Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír:

4815 4815 00 00 00 Papír vagy karton alapú padlóburkolat, méretre
vágva is

4816 Karbonpapír, önmásoló papír, másoló vagy átíró
más papír (a 48 09 vtsz. alá tartozók kivételével), a
sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpa-
pír dobozba kiszerelve is:

4817 Boríték, zárt levelezõlap, postai levelezõlap és más
levelezõlapok papírból vagy kartonból; levelezõ-
papír-készletet tartalmazó, papírból vagy karton-
ból készült doboz, tasak, tárca és mappa:

4818 Toalett (WC)- és hasonló papír, háztartási vagy
egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cel-
lulózszálból álló szövedék, 36 cm-nél nem széle-
sebb tekercsben, vagy méretre vagy alakra vágva,
zsebkendõ, tisztítókendõ, törlõ, asztalterítõ, szal-
véta, csecsemõpelenka, tampon, lepedõ és más ha-
sonló háztartási, egészségügyi, kórházi cikk,
ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rost-
anyagból, papírból, cellulóz-vattából és
cellulózszálból álló szövedékbõl

4819 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz
papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellu-
lózszálból álló szövedékbõl; iratgyûjtõ doboz, le-
véltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy
kartonból irodai, üzleti és hasonló célra:
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
4820 Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz),

megrendelõkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, elõ-
jegyzési jegyzettömb, napló és hasonló áru, iskolai
füzet, írómappa, iratrendezõ (cserélhetõ lapokkal
vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti
ûrlap, karbon betétlapos tömb, más irodaszer pa-
pírból vagy kartonból; album, minták vagy gyûjte-
mények számára és könyvborító papírból vagy
kartonból

4821 Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyom-
tatott is

4822 Orsó, cséve, kopsz és hasonló papíripari rost-
anyagból, papírból vagy kartonból (perforálva
vagy merevítve is):

4823 Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból
álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más áru
papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellu-
lózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékbõl:

4823 40 00 00 – Elõre nyomtatott regisztráló-hengerek, -ívek és
számlapok önfeljegyzõ készülékhez

4823 60 – Tálca, tál, tányér, csésze és hasonló papírból
vagy kartonból

4823 70 – Papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru:

4823 90 10 00 – – Tömítés, tömítõgyûrû és alátétgyûrû a polgári
repüléshez

49. Árucsoport

Könyv, újság, kép és más nyomdaipari termék; kézirat, gépírásos szöveg és tervrajz

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz.. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
4901 Könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány,

egyes lapokban is

4902 Újság, folyóirat és idõszakos kiadvány, illusztrál-
va és reklám tartalommal is

4904 4904 00 00 00 Kézírásos vagy nyomtatott zenemû, illusztrálva
vagy bekötve is

4905 Nyomtatott térkép, vízrajzi és minden más hason-
ló nyomtatott térkép, atlasz, falitérkép és helyraj-
zi térkép; nyomtatott földgömb

4906 4906 00 00 00 Eredeti, kézzel készült tervrajz, mûszaki rajz
(építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi vagy
hasonló célra); kézírásos szöveg; mindezek fény-
érzékeny papírra fényképezési eljárással és kar-
bonpapírral készített másolatai

4907 4907 00 Forgalomban lévõ vagy forgalomra szánt posta-,
illeték- és hasonló postatiszta bélyeg abban az or-
szágban, ahol névértéke van vagy lesz; bankjegy,
csekk, ûrlap; részvény, kötvény és más hasonló
értékpapír:

4908 Levonókép (levonómatrica)
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz.. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
4909 4909 00 Nyomtatott vagy illuszrált postai képes levelezõ-

lap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üze-
nettel vagy bejelentéssel, mindezek illusztrálva,
díszítve és borítékkal is

4910 4910 00 00 Bármilyen nyomtatott naptár, naptárblokk is

4911 Más nyomtatvány, ideértve a nyomtatott képet és
fényképet is

51. Árucsoport

Gyapjú, finom és durva állati szõr; lószõr fonal és szövet

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz.. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
5109 Gyapjúból és finom állati szõrbõl készült fonal,

a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

5111 Szövet kártolt gyapjúból vagy kártolt finom ál-
lati szõrbõl

5112 Szövet fésûsgyapjúból vagy fésûs finom állati
szõrbõl

5113 5113 00 00 00 Szövet durva állati szõrbõl vagy lószõrbõl

52. Árucsoport

Pamut

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
5207 Pamutfonal (a varrócérna kivételével) a kiske-

reskedelemben szokásos kiszerelésben

5208 Pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pa-
muttartalommal, legfeljebb 200 g/m2 tömegû

5209 Pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pa-
muttartalommal, 200 g/m2-t meghaladó töme-
gû:

5210 Pamutszövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb
pamuttartalommal, elsõsorban vagy kizárólag
mûszállal keverve, legfeljebb 200 g/m2 töme-
gû:

5211 Pamutszövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb
pamuttartalommal, elsõsorban vagy kizárólag
mûszállal keverve, több mint 200 g/m2 töme-
gû:

5212 Más pamutszövet
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53. Árucsoport

Más növényi textilszál; papírfonal és papírszövet

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
5306 Lenfonal

5308 10 00 00 – Kókuszrost fonal

5309 Lenszövet

5310 Jutaszövet vagy az 53 03 vtsz. alá tartozó más
háncsrostból készült szövet

5310 10 – Fehérítetlen

5310 10 10 00 – – Legfeljebb 150 cm szélességû

5310 10 90 00 – – 150 cm-t meghaladó szélességû

5310 90 00 00 – Más

5311 5311 00 Szövet más növényi rostból; szövet papírfo-
nalból

54. Árucsoport

Szintetikus vagy mesterséges végtelen szálak

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
5401 Végtelen mûszálból készült varrócérna, kis-

kereskedelemben szokásos kiszerelésben is:
5402 Szintetikus végtelen szálból készült fonal (a

varrócérna kivételével), a kiskereskedelem-
ben nem szokásos kiszerelésben, beleértve
a 67 decitexnél kisebb finomsági számú
monofileket is:

5403 Mesterséges végtelen szálból készült fonal
(a varrócérna kivételével), beleértve a
67 decitexnél kisebb finomsági számú mes-
terséges monofilokat is, a kiskereskedelem-
ben nem szokásos kiszerelésben:

5404 Szintetikus végtelen, legalább 67 decitex fi-
nomsági számú monofil, amelynek kereszt-
metszete bármilyen irányban legfeljebb
1 mm; szintetikus anyagból készült,
legfeljebb 5 mm széles szalag és hasonló
(pl. szintetikus mûszalma):

5405 5405 00 00 00 Mesterséges végtelen, legalább 67 decitex
finomsági számú monofil, amelynek átmé-
rõje legfeljebb 1 mm; mesterséges anyagból
készült, legfeljebb 5 mm széles szalag és
hasonló (pl. mesterséges mûszalma)

5406 Szintetikus vagy mesterséges végtelen szál-
ból készült fonal (a varrócérna kivételével),
a kiskereskedelemben szokásos kiszerelés-
ben

5407 5407 00 Szintetikus végtelen szálú fonalból készült
szövet, beleértve az 54 04 vtsz. alá tartozó
anyagból készült szövetet is:

5408 Mesterséges végtelen szálból készült szö-
vet, beleértve az 54 05 vtsz. alá tartozó
anyagból készült szövetet is:
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55. Árucsoport

Szintetikus vagy mesterséges vágott szálak (vágott mûszálak)

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
5501 Szintetikus végtelen szálból készült fonóká-

bel
5502 5502 00 Mesterséges végtelen szálból készült fonó-

kábel
5508 Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból

készült varrócérna, bármilyen kiszerelésben
5510 Mesterséges vágott szálból készült fonal, a

varrócérna és a kiskereskedelemben szoká-
sos kiszerelésû fonal kivételével

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

5512 Szövet, legalább 85 tömegszázalék szinteti-
kus vágott szál tartalommal

5513 Szövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb szin-
tetikus vágott szál tartalommal, amelyet el-
sõsorban vagy kizárólag pamuttal kevertek,
legfeljebb 170 g/m2 tömegû:

5514 Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb szin-
tetikus vágott szál tartalommal, elsõsorban
vagy kizárólag pamuttal keverve több mint
170 g/m2 tömegû:

5515 Más szövet szintetikus vágott szálból:
5516 Szövet mesterséges vágott szálból

56. Árucsoport

Vatta, nemez és nemszõtt szövet; különleges fonalak; zsineg, kötél és hajókötél és ezekbõl készült áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
5603 Nemszõtt szövet, az impregnált, bevont, be-

borított vagy rétegelt is
5604 Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevon-

va; az 54 04 vagy az 54 05 vtsz. alá tartozó
textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy
mûanyaggal impregnálva, bevonva vagy
ezekbe az anyagokba bemártva:

5605 5605 00 00 Fonal fémszálból, paszományozott is, az
54 04 vagy az 54 05 vtsz. alá tartozó olyan
szálból, szalagból vagy hasonló termékbõl,
amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fém-
porral egyesítettek

5606 5606 00 Paszományozott fonal az 5404 és az 5405
vtsz. alá tartozó szalag és hasonló áru pa-
szományozva (az 5605 vtsz. alá tartozó fé-
mezett fonal és a paszományozott lószõr
fonal kivételével); zseníliafonal (beleérte a
zseníliapehelybõl készült zseníliafonalat
is); hurkolt, bordázott fonal:

5607 Zsineg, kötél és hajókötél fonva vagy so-
dorva, gumival vagy mûanyaggal impreg-
nálva, bevonva, beborítva vagy burkolva is:

5609 5609 00 00 00 Fonalból, az 54 04 és az 54 05 vtsz. alá tar-
tozó szalagból és hasonlóból készült áru,
másutt nem említett zsineg, kötél, hajókötél
és kötéláru
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57. Árucsoport

Szõnyegek és más textil padlóborítók

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
5701 Csomózott szõnyeg és más textil padlóborí-

tó, konfekcionálva is

5702 Szõtt szõnyeg és más textil padlóborító,
nem csomózva, nem tûzve, konfekcionálva
is, beleértve a Kelim, Schumack, Karama-
nie és hasonló kéziszövésû szõnyeget is:

5703 Tûzött szõnyeg és más textil padlóborító,
konfekcionálva is:

5704 Szõnyeg és más textil padlóborító nemez-
bõl, nem tûzve, nem pelyhesítve, konfek-
cionálva is

5705 5705 00 Más szõnyeg és textil padlóborító, konfek-
cionálva is

58. Árucsoport

Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
5802 Frottírtörölközõ- és hasonló frottírszövet,

az 5806 vtsz. alá tartozó keskenyáru kivéte-
lével; tûzött szövet, az 57 03 vtsz. alá tarto-
zók kivételével

5803 Gézszövet, az 58 06 vtsz. alá tartozó kes-
kenyáru kivételével

5805 5805 00 00 00 Kézi szövésû faliszõnyeg, kárpit, mint pl :
Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és
hasonló fajták és a tûvarrással [pl. pontöl-
téssel és keresztöltéssel] elõállított faliszõ-
nyeg, kárpit, konfekcionálva is:

5806 Szövött keskenyáru, az 58 07 vtsz. alá tar-
tozó áruk kivételével; vetülékszál nélkül,
láncfonalakból ragasztással összeállított
keskenyáru (szalagutánzat, pl. csomagkötö-
zõ szalag)

5807 Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyag-
ból, végben, szalagban, alakra vagy méretre
vágva, de nem hímezve:

5808 Zsinór méteráruban; díszítõpaszomány mé-
teráruban, nem hímezve, a kötött és a hur-
kolt kivételével; bojt, rojt, szegély, pompon
és hasonló cikk:

5809 5809 00 00 00 Fémfonalból vagy az 56 05 vtsz. alá tartozó
fémezett fonalból szõtt, másutt nem említett
olyan szövet, amelyet ruházati célokra, bú-
torszövetként vagy hasonló célra használ-
nak

5810 Hímzés méteráruban, szalagban vagy min-
tázott darabokban:
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59. Árucsoport

Impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt szövetek; mûszaki textiláru

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
5901 Szövetek mézgával vagy keményítõtartal-

mú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfe-
délnek vagy hasonló célokra használnak;
pauszvászon; elõkészített festõvászon; ka-
lapvászon (kanavász) és hasonló merevített
textilszövet kalapkészítéshez

5903 Szövet mûanyaggal impregnálva, bevonva,
beborítva vagy rétegelve, az 59 02 vtsz. alá
tartozó szövetek kivételével:

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

5905 Textil falborító

5906 Gumizott szövet, az 59 02 vtsz. alá tartozó
kivételével

5907 Más módon impregnált, bevont vagy bebo-
rított szövet; festett szövet színházi vagy
stúdió- (mûtermi) díszletek, vagy hasonlók
számára:

5908 5908 00 00 00 Textilalapanyagból szõtt, font vagy kötött
bél lámpához, tûzhelyhez, öngyújtóhoz,
gyertyához és hasonlóhoz; fehérizzású gáz-
harisnya és annak elõállítására csõszerûen
kötött gázharisnya-szövet, impregnálva is

5909 5909 00 Textilanyagból készült tömlõ öntözéshez és
hasonló célra, bélelve is, és más anyagok-
ból készült szerelékkel vagy tartozékkal is:

5910 5910 00 00 00 Szállítószalag, meghajtó- vagy erõátviteli
szíj textilanyagból, fémmel vagy más
anyaggal megerõsítve is

5911 Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések
(7) bekezdésében meghatározott textilter-
mék és textiláru mûszaki célra:

– Papírgyártó és hasonló gépekben (pl.
papírlap- vagy azbesztcement-készítõ gé-
pekben) használatos végtelenített vagy
összekapcsolásra alkalmas felszereléssel el-
látott szövet és nemez:

5911 40 00 00 – Szûrõkendõ, amelyet általában olaj sajto-
lására vagy hasonló célra használnak, bele-
értve az emberhajból készítettet is
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63. Árucsoport

Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és egyéb használt textiláru; rongy

I. Árualcsoport

Más készáru textilanyagból

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
6301 Takaró és útitakaró
6302 Ágynemû, asztalnemû, testápolási és kony-

hai textília
6303 Függöny (drapéria is), belsõ vászonroló;

ágyfüggöny
6304 Más lakástextília, a 94 04 vtsz. alá tartozók

kivételével
6305 Zsák és zacskó áruk csomagolására:
6306 Ponyva, vászontetõ és napellenzõ; sátor;

csónakvitorla, szörfvitorla, szárazföldi jár-
mûvek vitorlája; kempingcikk

6307 Más készáru, beleértve a szabásmintát is:
6307 10 – Padló-, edény-, portörlõ ruha és hasonló

törlõruhák:
6307 20 00 – Mentõmellény és mentõöv:
6307 90 99 01 – – – – Szalag, öv belsõ erõsítésére

II. Árualcsoport

Készletek

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
6308 6308 00 00 00 Szõnyeg, faliszõnyeg, hímzett asztalterítõ

vagy szalvéta és hasonló hímzett cikkek
készítésére szolgáló, szövetbõl és fonalból
álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is,
a kiskereskedelmi forgalom számára kisze-
relve

66. Árucsoport

Esernyõ, napernyõ, sétapálca, botszék, sétabot, ostor, lovaglókorbács és ezek részei

VÁMTARIFA

szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés
1 2 3 4 5

6601 Esernyõ, napernyõ (beleértve a boternyõt,
kerti és hasonló napernyõt is):

6601 10 00 00 – Kerti és hasonló napernyõ

6603 A 66 01 és a 66 02 vtsz alá tartozó áruk
részei, tartozék és dísz

6603 10 00 00 – Fogantyú és gomb

6603 20 00 00 – Ernyõkeret, beleértve a nyélre (botra)
szerelt keretet is
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67. Árucsoport

Kikészített toll és pehely, valamint ezekbõl készült áruk; mûvirágok, valamint emberhajból készült áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
6701 6701 00 00 Madárbõr és madártestrész tollal vagy

pehellyel, toll, tollrész és pehely és ezek-
bõl készült áru (a 05 05 vtsz. alá tartozó
termék, valamint a megmunkált tollszár
és tollnyél kivételével):

6701 00 00 02 – Tollporoló

68. Árucsoport

Kõbõl, gipszbõl, cementbõl, azbesztbõl, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
6801 6801 00 00 00 Kövezetkocka (kockakõ), szegélykõ és

járdaburkoló kõ természetes kõbõl (a
pala kivételével)

6802 Megmunkált szobrászati vagy épületkõ
(a pala kivételével) és ezekbõl készült
áru, a 68 01 vtsz. alá tartozó áruk kivé-
telével; mozaikkocka és hasonló, termé-
szetes kõbõl (beleértve a palát is),
hátlappal ellátva is; temészetes kõpor-,
-hulladék és -granulátum (beleértve a
palát is) mesterségesen színezve:

6803 6803 00 Megmunkált palakõ és ebbõl vagy agg-
lomerált palából készült áru:

6808 6808 00 00 00 Panel, tábla, burkolólap, tömb és hason-
ló termék növényi rostból, szalmából,
faszilánkból, forgácsból, -reszelékbõl,
fûrészporból vagy más fahulladékból,
cementtel, gipsszel vagy más ásványi
kötõanyaggal agglomerálva (tömörítve)

6809 Gipszbõl készült áru, gipsz alapanyagú
készítmény:

6810 Cementbõl, betonból vagy mûkõbõl ké-
szült áru, mindezek megerõsítéssel is:

6811 Azbesztcementbõl, cellulózrost-cement-
bõl vagy hasonló anyagból készült áru:

6811 30 00 00 – Csõ, csõvezeték és ezek szerelvényei

6813 Dörzsanyag és ebbõl készült áru hozzá-
tét nélkül (pl. lap, henger, tekercs, sza-
lag, szelvény, korong, gyûrû, betét),
nem szerelve, fékhez, kapcsolószerke-
zethez vagy hasonlóhoz, azbeszt alapú
anyagból, más ásványi vagy cellulóz
alapú anyagból, textil- vagy egyéb
anyaggal kombinálva is:
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
6814 Megmunkált csillám és ebbõl készült

áru, beleértve az agglomerált vagy re-
konstruált csillámot is, valamint a papír-
ra, kartonra vagy más anyag alátéten is:

6815 Kõbõl vagy más ásványi anyagból elõál-
lított, másutt nem említett termék (bele-
értve a szénszálat, a szénszálból és
tõzegbõl készült terméket is):

69. Árucsoport

Kerámiai termékek

I. Árualcsoport

Kovasavas fosszilis porból vagy más hasonló szilíciumos földbõl készült termék és tûzálló áru

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
6901 6901 00 00 00 Tégla, tömb, lap és más hasonló kerá-

miai áru kovasavas fosszilis porból (pl.
kovaföld, tripolit vagy diatomit) vagy
hasonló szilíciumos földbõl

6902 Tûzálló tégla, tömb, lap és hasonló tûz-
álló kerámiai szerkezetû termék, a ko-
vasavas fosszilis porból vagy hasonló
szilíciumos földbõl készült kivételével:

6903 Más tûzálló kerámiai termék (pl. retor-
ta, olvasztótégely, karmantyú, fúvóka,
dugasz, állvány, választóedény, csõ,
csõvezeték, tok, hüvely és rúd), a kova-
savas fosszilis porból vagy hasonló szi-
líciumos földbõl készült kivételével:

II. Árualcsoport

Más kerámiai áru

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
6904 Kerámiai épülettégla, padozattömb, alá-

támasztó vagy burkolólap és hasonló:

6905 Tetõcserép, kéményfej, kéménytoldat,
kéménybélés, építészeti dísz és más
szerkezeti kerámiai áru:

6906 6906 00 00 00 Kerámiacsõ, -vezeték, esõcsatorna és
csõszerelvény

6907 Mázatlan kerámia út- és padlóburkoló
lap, kályha- és falburkoló csempe; má-
zatlan kerámiamozaik, kockakõ és ha-
sonló áru, alátéten is:
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
6908 Mázas kerámia út- és padlóburkolólap,

kályha- és falburkoló csempe; mázas
kerámiamozaik, kockakõ és hasonló
áru, alátéten is:

6910 Mosogató, mosdókagyló, mosdókagy-
ló-lábazat, fürdõkád, bidé, WC-kagyló,
WC-víztartály és hasonló tisztálkodási
és egészségügyi áru kerámiából

6911 Asztali, konyhai, más háztartási higié-
niai és tisztálkodási áru, porcelánból
vagy kínai porcelánból:

6912 6912 00 Asztali, konyhai, más háztartási higié-
niai és tisztálkodási áru kerámiából, a
porcelán vagy kínai porcelán kivételé-
vel:

6913 Szobrocska és más dísztárgy kerámiá-
ból:

6914 Más kerámiaáru:

70. Árucsoport

Üveg és üvegáruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
7001 7001 00 Üvegcserép és más üveghulladék;

üvegtömb:
7002 Üveggolyó (a 70 18 vtsz. alá tartozó

mikrogömb kivételével), üvegrúd,
üvegpálca vagy üvegcsõ nem megmun-
kálva:

7002 39 00 02 – – – Üvegzománc
7003 Öntött üveg és hengerelt üveg táblában

vagy profil alakban, elnyelõ, visszave-
rõ vagy fényvisszaverõdést gátló réteg-
gel is, de másképp nem megmunkálva:

7004 Húzott üveg és fúvott üveg táblában,
elnyelõ, visszaverõ vagy fényvisszave-
rõdést gátló réteggel is, de másképp
nem megmunkálva:

7005 Úsztatott (float) üveg és felületén csi-
szolt vagy fényezett üveg táblában, el-
nyelõ, visszaverõ vagy
fényvisszaverõdést gátló réteggel is, de
másképp nem megmunkálva:

7006 7006 00 A 70 03, 70 04 és a 70 05 vtsz. alá tar-
tozó üvegek hajlítva, megmunkált szél-
lel, metszve, fúrva, fényezve vagy
zománcozva vagy másképp megmun-
kálva, de nem keretben vagy más
anyaggal nem összeszerelve:

7007 Biztonsági üveg, szilárdított (edzett)
vagy többrétegû üveg:

7008 7008 00 Többrétegû szigetelõ üveg:
7009 Üvegtükör, beleértve a visszapillantó

tükröt is, keretezve is:
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
7010 Üvegballon (fonatos is), üvegpalack,

flaska, lombik, konzervüveg, üveg-
edény, fiola, ampulla és más hasonló
üvegtartály áru szállítására vagy cso-
magolására; befõzõüveg; dugasz, fedõ
és más lezáró üvegbõl:

7011 Üvegbúra (ballon és csõ is) nyitottan és
részei, felszerelés nélkül, izzólámpa,
katódsugárcsõ és hasonlók gyártására:

7012 7012 00 Üvegbetét hõszigetelõ palackhoz vagy
más hõszigetelõ edényhez:

7013 Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai,
lakásdíszítési vagy hasonló célra szol-
gáló üvegáru, a 70 10 és a 70 18 vtsz.
alá tartozók kivételével:

7014 7014 00 00 Üvegáru jelzõberendezéshez és optikai
elem üvegbõl (a 70 15 vtsz. alá tartozó
kivételével), optikailag nem
megmunkálva:

7015 Óraüveg és hasonló üveg, látásjavító
vagy nem látásjavító szemüveglencse,
hajlítva, ívelve, homorítva és hasonló
módon, de optikailag nem megmunkál-
va; ilyen üveg gyártásához homorú
üveggömb és gömbrész:

7016 Építésnél használt útburkoló kõ, lap,
tégla, kocka, borítólap, és más üvegáru
öntött vagy sajtolt üvegbõl, drótbetéttel
is; üvegkocka és más apró üveg, aláté-
ten is, mozaik készítésére vagy hasonló
díszítési célra; ólomkeretes ablaküveg
és hasonló; sokcellás (multicelluláris)
vagy habüveg, tömb, panel, lap, kagyló
vagy hasonló formában:

73. Árucsoport

Vas- és acéláruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
7307 Csõszerelvény vasból vagy acélból (pl.

csatlakozó, karmantyú, könyökdarab,
csõtoldat):

7308 Szerkezet (a 94 06 vtsz. alá tartozó
elõregyártott épület kivételével) és ré-
szei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, to-
rony, rácsszerkezetû oszlop, tetõ,
tetõszerkezet, ajtó, ablak és ezek kere-
te, ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér
és oszlop) vasból vagy acélból; szerke-
zetben való felhasználásra elõkészített
lemez, rúd, szögvas, idomvas, szel-
vény, csõ és hasonló termék vasból
vagy acélból:

7308 30 00 00 – Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtókü-
szöb
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
7308 40 – Felszerelés állványzathoz, zsaluzás-

hoz, dúcoláshoz vagy bányászathoz:

7309 7309 00 Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló
tárolóedény, bármilyen anyag (a sûrí-
tett vagy folyékony gáz kivételével)
tárolására, vasból vagy acélból, több
mint 300 liter ûrtartalommal, bélelve
vagy hõszigetelve is, mechanikai vagy
hõtechnikai berendezés nélkül:

7309 00 10 01 – – Háztartási célra

7310 Tartály, hordó, dob, konzervdoboz,
doboz és hasonló edény, bármilyen
anyag (a sûrített vagy folyékony gáz
kivételével) tárolására, vasból vagy
acélból, legfeljebb 300 liter ûrtarta-
lommal, bélelve vagy hõszigetelve is,
mechanikai vagy hõtechnikai
berendezés nélkül:

7311 Tartály vasból vagy acélból, sûrített
vagy folyékony gáz tárolására:

7312 Sodort huzal, kötél, kábel, fonott sza-
lag, heveder és hasonló vasból vagy
acélból, az elektromos szigetelésû
kivételével:

7313 7313 00 00 00 Szögesdrót vasból vagy acélból; csa-
vart szalag vagy egyágú lapos huzal,
tüskézve is, lazán sodort kettõs huzal
kerítés készítésére, mindezek vasból
vagy acélból

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

7315 Lánc és részei, vasból vagy acélból:

– Csuklós lánc és részei:

7316 7316 00 00 00 Hajóhorgony, más horgony és ezek ré-
szei, vasból vagy acélból

7317 7317 00 Szög, széles fejû, rövid szög, rajzszög,
recézett szög, ácskapocs és hasonló
áru (a 83 05 vtsz. alá tartozó kivételé-
vel) vasból vagy acélból, más fémfej-
jel is, a rézfejû szög kivételével

7318 Csavar, fejescsavar, csavaranya, áll-
ványcsavar, csavaros kampó, szegecs,
sasszeg, hasított szárú szög, csavaralá-
tét (rugós alátét is) és hasonló áru,
mindezek vasból vagy acélból:

7319 Varrótû, kötõtû, szíjvarrótû, horgolótû,
hímzõtû és hasonló tû kézi használatra,
vasból vagy acélból; biztosítótû és má-
sutt nem említett egyéb tû vasból vagy
acélból:

7320 Rugó és rugólap vasból vagy acélból:
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
7321 Kályha (kisegítõ kazánnal központi

fûtés céljára is), konyhai tûzhely, tûz-
rostély, fõzõlap, nyárssütõ, parázstar-
tó, gázgyûrû, tányérmelegítõ és
háztartásban használatos, nem elektro-
mos mûködésû hasonló készülék, vala-
mint ezek részei, vasból vagy acélból:

7322 Fûtõtest központi fûtéshez nem elekt-
romos fûtéssel és részei vasból vagy
acélból; léghevítõ és meleglevegõ-el-
osztó (beleértve a friss vagy kondicio-
nált levegõelosztót is) nem elektromos
fûtéssel, motorhajtású ventillátorral
vagy légfúvóval is, valamint ezek
részei vasból vagy acélból:

7323 Asztali, konyhai és más háztartási áru,
valamint ezek részei vasból vagy acél-
ból; vas- vagy acélgyapot; edénysúro-
ló párna, kesztyû és hasonló súrolásra,
csiszolásra, vasból vagy acélból:

7324 Higiéniai és tisztálkodási áru és részei
vasból vagy acélból:

7325 Más öntött áru, vasból vagy acélból:

7325 10 50 00 – – Felszíni aknaszekrény és szelep-
szekrény

7325 10 92 00 – – – Szennyvíz, víz stb. vezeték-
rendszerek számára

7326 Más cikk, vasból vagy acélból:

74. Árucsoport

Réz és ebbõl készült áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
7408 Rézhuzal

7409 Rézlap, -lemez és -szalag, ha vastag-
sága több, mint 0,15 mm

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

7411 Rézcsõ

7412 Csõszerelvény (pl. csatlakozó kar-
mantyú, könyökdarab, csõtoldat) réz-
bõl

7413 7413 00 Sodort huzal, kábel, fonott szalag és
hasonló rézbõl, az elektromos szigete-
lésû kivételével:

7414 Drótszövet (végtelen szalagban is)
rács és sodronyfonat rézhuzalból; rács
nyújtott és hasított rézlemezbõl:
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
7415 Szög, szélesfejû, rövid szög, rajzszög,

ácskapocs (a 83 05 vtsz. alá tartozó ki-
vételével) és hasonló cikk rézbõl, vas-
ból vagy acélból, de rézfejjel; csavar,
fejescsavar, csavaranya, csavaros
kampó, szegecs, sasszeg, hasított szá-
rú szög, csavaralátét (rugós alátét is)
és hasonló cikk rézbõl:

7416 7416 00 00 00 Rugó rézbõl

7417 7417 00 00 00 Háztartási fõzõ- vagy melegítõkészü-
lék (nem elektromos fûtéssel) és ezek
részei rézbõl

7418 Asztali, konyhai és más háztartási
cikk, valamint ezek részei rézbõl;
edénysúroló párna, kesztyû és hasonló
súrolásra, csiszolásra, rézbõl; higiéniai
és tisztálkodási áru és részei rézbõl:

7419 Más rézgyártmányok:

75. Árucsoport

Nikkel és ebbõl készült áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
7505 Nikkelrúd, -profil és -huzal

7506 Nikkellap, -lemez, -szalag és -fólia

7507 Nikkelcsõ és csõszerelvény (pl. csat-
lakozó, karmantyú, könyökdarab, csõ-
toldat)

76. Árucsoport

Alumínium és ebbõl készült áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
7604 Alumíniumrúd és -profil

7605 Alumíniumhuzal:

7606 Alumíniumlap, -lemez és -szalag, ha
vastagsága több mint 0,2 mm

7607 Alumíniumfólia (papír, karton, mû-
anyag vagy hasonló alátéten, nyom-
tatva is), ha vastagsága (az alátétet
nem számítva) legfeljebb 0,2 mm:

7608 Alumíniumcsõ:

7609 7609 00 00 00 Alumínium csõszerelvény (pl. csat-
lakozó, karmantyú, könyökdarab,
csõtoldat):
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
7610 Alumíniumszerkezet (a 94 06 vtsz.

alá tartozó elõre gyártott épület kivé-
telével) és részei (pl. híd és hídrész,
torony, rácsszerkezetû oszlop, tetõ,
tetõszerkezet, ajtó, ablak és ezek ke-
rete, ajtóküszöb, korlát, pillér és osz-
lop); szerkezetben való
felhasználásra elõkészített lemez,
rúd, profil, idom, csõ és hasonló ter-
mék alumíniumból:

7610 10 00 00 – Ajtó, ablak, és ezek kerete és ajtó-
küszöb

7611 7611 00 Alumíniumtartály, -ciszterna, tároló-
kád és hasonló tárolóedény bármi-
lyen anyag (a sûrített vagy folyékony
gáz kivételével) tárolására, több, mint
300 liter ûrtartalommal, bélelve vagy
hõszigetelve is, mechanikai vagy hõ-
technikai berendezések nélkül:

7611 00 00 01 – – – Háztartási célra

7612 Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -do-
boz és hasonló edény (a merev vagy
összenyomható csõ alakú tartály is)
bármilyen anyag (a sûrített vagy fo-
lyékony gáz kivételével) tárolására,
legfeljebb 300 liter ûrtartalommal,
bélelve vagy hõszigetelve is, mecha-
nikai vagy hõtechnikai berendezés
nélkül:

7613 7613 00 00 00 Alumínium tartály sûrített vagy fo-
lyékony gáz tárolására

7614 Sodort huzal, kábel, fonott szalag és
hasonló, alumíniumból, az elektro-
mos szigetelésû kivételével:

7615 Asztali, konyhai és más háztartási
cikk, valamint ezek részei alumíni-
umból; edénysúroló párna, kesztyû és
hasonló, súrolásra és csiszolásra, alu-
míniumból; higiéniai és tisztálkodási
áru és részei alumíniumból:

7616 Más alumíniumgyártmány:

7616 10 00 00 – Alumíniumszög, széles fejû, rövid
szög, ácskapocs (a 83 05 vtsz. alá tar-
tozó kivételével), csavar, fejescsavar,
csavaranya, kampós fejû csavar, sze-
gecs, sasszeg, hasított szárú szög,
csavaralátét és hasonló cikk
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78. Árucsoport

Ólom és ebbõl készült áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
7803 7803 00 00 00 Ólomrúd, -profil és -huzal

7804 Ólomlap, -lemez, -szalag és -fólia;
ólompor és -pehely

7805 7805 00 00 00 Ólomcsõ és csõszerelvény (pl. csat-
lakozó, karmantyú, könyökdarab,
csõtoldat)

7806 7806 00 Más ólomárú

7806 00 10 00 – Szállítótartály, sugárzás elleni
ólomburkolattal, rádioaktív anyagok
szállításához vagy tárolásához

79. Árucsoport

Cink és ebbõl készült áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
7904 7904 00 00 00 Cinkrúd, -profil és -huzal

7905 7905 00 00 00 Cinklap, -lemez, -szalag és -fólia

7906 7906 00 00 00 Cinkcsõ és csõszerelvény (pl. csatla-
kozó, karmantyú, könyökdarab, csõ-
toldat)

7907 7907 00 00 00 Más cinkáru

80. Árucsoport

Ón és ebbõl készült áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
8003 8003 00 00 00 Ónrúd, -profil és -huzal

8004 8004 00 00 00 Ónlap, -lemez és -szalag több, mint
0,2 mm vastagságú

8005 8005 00 00 00 Ónfólia (papír, karton, mûanyag
vagy hasonló alátéten, nyomtatva is)
ha vastagsága (az alátétet nem szá-
mítva) legfeljebb 0,2 mm; ónpor és
-pehely

8006 8006 00 00 00 Óncsõ és csõszerelvény (pl. csatlako-
zó, karmantyú, könyökdarab, csõtol-
dat)

8007 8007 00 00 00 Más áru ónból
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81. Árucsoport

Más nem nemesfém; cermet; és ezekbõl készült áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
8101 Volfram (tungsten) és ebbõl készült

áru, beleértve a hulladékot és törme-
léket is:

8102 Molibdén és ebbõl készült áru, bele-
értve a hulladékot és törmeléket is:

8103 Tantál és ebbõl készült áru, beleértve
a hulladékot és törmeléket is

8104 Magnézium és ebbõl készült áru, be-
leértve a hulladékot és törmeléket is:

8105 Kobalt-szulfid fémkeverék és a ko-
balt-elõállítás más közbeesõ termé-
ke; kobalt és ebbõl készült áru,
beleértve a hulladékot és törmeléket
is:

8106 8106 00 Bizmut és ebbõl készült áru, beleért-
ve a hulladékot és törmeléket is:

8107 Kadmium és ebbõl készült áru, bele-
értve a hulladékot és törmeléket is:

8108 Titán és ebbõl készült áru, beleértve
a hulladékot és törmeléket is

8109 Cirkónium és ebbõl készült áru, be-
leértve a hulladékot és törmeléket is

8110 Antimon és ebbõl készült áru, bele-
értve a hulladékot és törmeléket is

8111 8111 00 Mangán és ebbõl készült áru, bele-
értve a hulladékot és törmeléket is:

8112 Berillium, króm, germánium, vaná-
dium, gallium, hafnium, indium, nió-
bium (kolumbium), rénium és
tallium, valamint ezekbõl készült
áru, beleértve ezek hulladékát és
törmelékét is:

8113 8113 00 Cermet és ebbõl készült áru, beleért-
ve a hulladékot és törmeléket is:

82. Árucsoport

Szerszámok, késmûvesáruk, evõeszközök nem nemesfémbõl; mindezek részei nem nemesfémbõl

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
8201 Kéziszerszámok: ásó, lapát, csá-

kánykapa, csákány, kapa, villa és
gereblye; fejsze, horgas kacsozókés
és hasonló vágószerszám; mindenfé-
le kerti és fanyesõ metszõolló; ka-
sza, sarló, szénavágó kés,
sövénynyíró olló, rönkhasító ék és
más mezõgazdasági, kertészeti és
erdõgazdasági kéziszerszám:

8202 Kézifûrész; bármilyen fûrészhez fû-
részlap (beleértve a hasító, horony-
vágó és fogazatlan fûrészlapot is)
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
8203 Reszelõ, ráspoly, fogó (beleértve a

csípõfogót is), harapófogó, csipesz,
fémvágó olló, csõvágó, csapszegvá-
gó, lyukasztószerszám és hasonló
kéziszerszám:

8204 Kézi csavarkulcs és villáskulcs (be-
leértve a forgatónyomaték-mérõ csa-
varkulcsot is; a dugócsavarkulcs
kivételével); cserélhetõ csõkulcs, fo-
góval is:

8205 Másutt nem említett kéziszerszám
(beleértve a gyémánthegyû üvegvá-
gót is); forrasztólámpa; satu, befo-
gópofa és hasonló, a
szerszámgéptartozék és -alkatrész
kivételével; üllõ; hordozható ko-
vácstûzhely; állványra szerelt, kézi
vagy lábmeghajtással mûködõ kö-
szörûkõ:

8206 8206 00 00 A 82 02–82 05 vtsz.-ok közül két
vagy több vtsz. alá tartozó szerszá-
mok a kiskereskedelemben szokásos
kiszerelt készletben:

8208 Kés és vágópenge géphez vagy me-
chanikus készülékhez:

8208 30 – Konyhai készülékhez vagy élel-
miszeripari géphez

8209 8209 00 Lapka, pálca, csúcs és hasonló nem
szerelt szerszámrész, cermetbõl:

8210 8210 00 00 00 Kézi mûködtetésû mechanikus ké-
szülék, étel vagy ital készítéséhez,
tálalásához vagy megfelelõ állapot-
ban való tartásához, legfeljebb 10 kg
tömegben

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

8213 8213 00 00 Olló, szabóolló és hasonló olló, va-
lamint ezek pengéi:

8214 Másutt nem említett késmûvesáru
(pl. hajnyíró gép, mészárosbárd,
konyhai bárd, aprító- és daraboló-
kés, papírvágó kés); manikûr- és pe-
dikûrkészlet és felszerelés
(körömreszelõ is):

8215 Kanál, villa, merõkanál, szûrõkanál,
tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó
és hasonló konyhai vagy asztali
eszköz:
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83. Árucsoport

Másutt nem említett különféle áruk nem nemesfémbõl

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
8301 Lakat és zár (kulcsos, kombinációs

vagy elektromos mûködésû) nem
nemesfémbõl; más kulcsos, illetve
kombinációs mûködésû zárószerke-
zet vagy keretes zárószerkezet, nem
nemesfémbõl; mindezekhez kulcs,
nem nemesfémbõl:

8302 Vasalás, veret, szerelvény és hason-
ló áru bútor, ajtó, lépcsõ, ablak, re-
dõny, karosszéria, nyergesáru,
bõrönd, láda, doboz és hasonló áru
vasalásához, nem nemesfémbõl; fali
ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó,
falikar és hasonló rögzíthetõ cikk
nem nemesfémbõl; bútorgörgõ nem
nemesfém szerelvénnyel; automati-
kus ajtócsukó nem nemesfémbõl:

8303 8303 00 Páncélburkolatú vagy páncéllal
megerõsített szekrény (safe), pán-
célszekrény, páncélozott ajtó és re-
kesz páncélszobához, pénz- és
okirattartó láda, doboz és hasonló,
nem nemesfémbõl:

8304 8304 00 Iratgyûjtõ doboz, kartotékdoboz, pa-
pírtartó kosár, tolltartó, irodai bé-
lyegzõtartó és hasonló irodai vagy
íróasztali felszerelés nem nemes-
fémbõl, a 94 03 vtsz. alá tartozó
irodai bútor kivételével:

8305 Cserélhetõ lapos dosszié vagy irat-
gyûjtõ szerelvény, levélkapocs,
gemkapocs, jelzõ fémcímke és eh-
hez hasonló irodai eszköz nem ne-
mesfémbõl; fûzõkapocs (pl. irodai,
kárpitozási, csomagolási célra) nem
nemesfémbõl:

8306 Harang, csengõ, gong és hasonló
nem elektromos jelzõeszköz nem
nemesfémbõl; kis szobor és más
dísztárgy nem nemesfémbõl; fény-
kép-, kép- és hasonló keret nem ne-
mesfémbõl; tükör nem nemesfémbõl

8307 Hajlékony csõ, szerelvénnyel is,
nem nemesfémbõl:

8308 Zárószerkezet, keretes zárószerke-
zet, csat, csatkapocs, horogkapocs,
karika, fûzõkarika és hasonló ruhá-
zathoz, lábbelihez, ponyvához, kézi-
táskához, utazási cikkhez vagy
hasonló készáruhoz, nem nemes-
fémbõl; csõszegecs, hasított szárú
szegecs nem nemesfémbõl; gyöngy
és flitter nem nemesfémbõl:

7606 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/101. szám



VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
8309 Dugó, kupak, fedõ (beleértve a ko-

rona-, csavar- és kiöntõdugót is),
üveghez dugó, csavarmenetes hor-
dódugó, hordódugóvédõ, pecsét és
más csomagolási tartozék, nem
nemesfémbõl:

8310 8310 00 00 00 Jelzõtábla, névtábla, címtábla és ha-
sonló tábla, szám, betû és más jel
nem nemesfémbõl, a 94 05 vtsz. alá
tartozó kivételével

85. Árucsoport

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevõ és -visszaadó, televíziós kép-
és hangfelvevõ és -visszaadó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
8501 Elektromotor és elektromos generá-

tor [az áramfejlesztõ egység (aggre-
gát) kivételével]

8502 Elektromos áramfejlesztõ egység
(aggregát) és forgó áramátalakító:

8503 8503 00 Kizárólag vagy elsõsorban a 85 01
vagy 85 02 vtsz. alá tartozó elektro-
mos gépek alkatrészei:

8506 Primer elem és primer telep (galván-
elem):

8507 Elektromos akkumulátorok, beleért-
ve ezek akár négyzetes vagy téglalap
alakú elválasztólemezeit is:

8509 Elektromechanikus háztartási készü-
lék, beépített elektromotorral:

8512 Elektromos világító- és jelzõkészü-
lék (a 85 39 vtsz. alá tartozó kivéte-
lével), ablaktörlõ, jegesedésgátló és
páramentesítõ készülék kerékpárhoz
vagy gépjármûhöz:

8513 Hordozható elektromos lámpa saját
energiaforrással (pl. szárazelemes,
akkumulátoros, elektromágneses), a
85 12 vtsz. alá tartozó világító készü-
lék kivételével:

8516 Elektromos átfolyásos vagy tárolós
vízmelegítõ és merülõforraló; helyi-
ségek fûtésére szolgáló elektromos
lég- és talajmelegítõ készülék; elekt-
rotermikus fodrászati készülék (pl.
hajszárító, sütõvas, sütõvas-melegí-
tõ) és kézszárító készülék; villanyva-
saló; más elektrotermikus háztartási
készülék; elektromos fûtõellenállás a
85 45 vtsz. alá tartozó kivételével:

8517 Vezetékes távbeszélõ- vagy távíró
elektromos készülék, beleértve a vi-
võfrekvenciás rendszerû készüléket
is
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
8518 Mikrofon és tartószerkezete; hang-

szóró, dobozba szerelve is; fejhall-
gató és fülhallgató mikrofonnal
összeépítve is, valamint egy mikro-
fonból és egy vagy több hangszóró-
ból álló egység; hangfrekveniás
elektromos erõsítõ; elektromos hang-
erõsítõ egység:

8519 Lemezjátszó, erõsítõ nélkül is, kazet-
talejátszó és más hangvisszaadó ké-
szülék, hangfelvevõ szerkezet
nélkül:

8520 Magnetofon és más hangfelvevõ ké-
szülék, lejátszó szerkezettel vagy
anélkül is:

8521 Video-felvevõ és -lejátszókészülék,
videótunerrel egyebépítve is:

8522 A 85 19–85 21 vtsz. alá tartozó ké-
szülékek alkatrésze és tartozéka

8523 Hang vagy más jelenség felvételére
alkalmas vagy ilyen célra elõkészí-
tett, de felvételt nem tartalmazó
anyag, a 37. Árucsoportba tartozó
kivételével:

8524 Lemez, szalag és más anyag, ame-
lyen hangot vagy más jelenséget rög-
zítettek, beleértve a lemez
készítésére szolgáló matricát és a
mesterlemezt is, a 37. Árucsoportba
tartozó termékek kivételével:

8525 Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és
tévémûsor-adókészülék, -vevõkészü-
lékkel vagy anélkül, hangfelvevõ
vagy -lejátszó készülékkel egybe-
építve is; televíziós kamera (felve-
võ); állóképes videokamera és más
videokamera felvevõk; digitális
fényképezõgép:

8527 Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádió-
mûsor-vevõkészülék, hangfelvevõ
vagy -lejátszó készülékkel vagy órá-
val közös házban is:

8528 Televízió adás vételére alkalmas ké-
szülék, rádiómûsor vevõkészüléket,
vagy hang- vagy képfelvevõ vagy
-lejátszó készüléket magába foglaló
is, videomonitor és video
vetítõkészülék:

8529 Kizárólag vagy elsõsorban a
85 25-85 28 vtsz. alá tartozó készülé-
kek alkatrészei:

8531 Elektromos, akusztikus vagy vizuális
jelzõberendezés (pl. csengõ, sziréna,
jelzõtábla, betörést vagy tüzet jelzõ
riasztókészülék), a 85 12 vagy a
85 30 vtsz. alá tartozó kivételével:

8532 Fix (nem állítható), változtatható
vagy beállítható elektromos konden-
zátor:

8534 8534 00 Nyomtatott áramkör:
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
8536 Legfeljebb 1000 V feszültségû elekt-

romos áramkör összekapcsolására,
védelmére vagy elektromos áramkör-
be vagy azon belüli összekapcsolásra
szolgáló készülék (pl. kapcsoló,
relé, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-
csökkentõ, dugasz, foglalat,
lámpafoglalat, csatlakozódoboz):

8537 Kapcsolótábla, -panel,-tartó (kon-
zol), -asztal, -doboz és egyéb fogla-
lat, amely a 85 35 vagy a 85 36 vtsz.
alá tartozó készülékbõl legalább ket-
tõt foglal magában, és elektromos
vezérlésre vagy az elektromosság el-
osztására szolgál, beleértve azt is,
amely a 90. Árucsoportba tartozó
szerkezetet vagy készüléket tartal-
maz, a 85 17 vtsz. alá tartozó
kapcsolókészülékek kivételével:

8538 Kizárólag vagy elsõsorban a 85 35,
85 36 vagy a 85 37 vtsz. alá tartozó
készülékek alkatrészei:

8539 Elektromos izzólámpa és kisülési
csõ, beleértve a zárt betétes fényszó-
ró egységet és az ibolyántúli vagy
infravörös lámpát is; ívlámpa

8544 Szigetelt elektromos huzal (zomán-
cozott vagy anódosan oxidált is), ká-
bel (a koaxális kábel is) és egyéb
szigetelt elektromos vezeték, csatla-
kozóval vagy anélkül; önállóan be-
burkolt optikai szálakból álló kábel,
elektromos vezetékkel összeállítva,
vagy csatlakozóval felszerelve is:

8546 Bármilyen anyagból készült elektro-
mos szigetelõ:

8547 Szigetelõszerelvény elektromos gép-
hez, készülékhez és berendezéshez,
kizárólag szigetelõanyagból, elte-
kintve bármilyen apróbb fémrésztõl
(pl. belsõmenetes foglalat), amelye-
ket az öntésnél csak a szerelhetõség
érdekében helyeztek az anyagba, a
85 46 vtsz. alá tartozó szigetelõ kivé-
telével; szigetelõanyaggal bélelt,
nem nemesfémbõl készült
elektromos szigetelõcsõ és ezek
csatlakozódarabjai:

8548 Használt primer cella, primer elem és
elektromos akkumulátor, ezek hulla-
déka; kimerült primer cella, kimerült
primer elem és kimerült elektromos
akkumulátor; gépnek és készüléknek
ebben az árucsoportban másutt nem
említett elektromos alkatrésze:
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90. Árucsoport

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérõ-, ellenõrzõ-, precíziós, orvosi vagy sebészeti mûszerek és
készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
9001 Optikai szál és optikai szálból álló

nyaláb; optikai szálból készült kábel,
a 85 44 vtsz. alá tartozó kivételével;
polarizáló anyagból készült lap és le-
mez; bármilyen anyagból készült
lencse (kontakt-lencse is), prizma,
tükör és más optikai elem nem sze-
relve, az optikailag nem megmunkált
üvegbõl készült elem kivételével:

9001 10 – Optikai szál, optikai szálból álló
nyaláb és kábel:

9002 Lencse, prizma, tükör és más optikai
elem bármilyen anyagból, szerelve,
amely a mûszer vagy készülék alkat-
része vagy szerelvénye, az optikailag
nem megmunkált üvegbõl készült
elem kivételével
– Objektív:

9002 11 00 00 – – Fényképezõgéphez, vetítõgép-
hez vagy fényképészeti nagyítóhoz
vagy kicsinyítõhöz

9006 Fényképezõgép (a mozgófényképé-
szeti kamera kivételével); fényképé-
szeti villanófény-készülék és
villanókörte, a 85 39 vtsz. alá tartozó
kisülési csõ kivételével

9007 Mozgókép-felvevõ (kamera) és -ve-
títõ, hangfelvevõ és hangvisszaadó
készülékkel vagy anélkül:

9008 Állóképvetítõ, a mozigép kivételé-
vel; fényképészeti nagyító és kicsi-
nyítõ (mozgófényképészeti
kivételével):

9008 10 00 00 – Diavetítõ
9009 Optikai rendszerû vagy kontakt

fénymásoló és hõmásoló készülék
9010 Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá

nem osztályozható fényképészeti
(mozgófényképészeti is) készülék la-
boratóriumi használatra (beleértve a
fényérzékeny félvezetõ anyagra az
áramköri minták vetítésére vagy raj-
zolására szolgáló készüléket is); ne-
gatívkiértékelõ; vetítõvászon:

9010 10 00 00 – Fényképészeti (mozgófényképé-
szeti is) film vagy papírtekercs auto-
mata elõhívó berendezés és készülék
vagy az elõhívott filmet fotópapírte-
kercsre átvivõ automata készülék
– Áramköri minták fényérzékeny
félvezetõ anyagra történõ vetítésére
vagy rajzolására szolgáló készülék:

9010 42 00 00 – – Fotóismétlõ készülék
9010 60 00 00 – Vetítõvászon

9016 9016 00 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb
érzékenységgel, súllyal együtt is
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
9017 Rajzoló-, jelölõ- vagy matematikai

számolómûszer és eszköz (pl. rajzo-
lógép, pantográf, szögmérõ, rajzoló-
készlet, logarléc, logartárcsa); ebbe
az árucsoportba más vtsz. alá nem
osztályozható kézi hosszúságmérõ
eszköz (pl. mérõrúd és -szalag, mik-
rométer, körzõ):

9020 9020 00 Más légzõkészülék és gázálarc, a
mechanikus részekkel és cserélhetõ
szûrõkkel nem rendelkezõ védõálarc
kivételével:

9023 9023 00 Bemutatási (kiállítási, oktatási stb.),
szemléltetõ célra szolgáló mûszer,
készülék, eszköz és modell, amely
más felhasználásra alkalmatlan

9025 Fajsúlymérõ és hasonló, folyadékban
úszó mérõmûszer; hõmérõ, piromé-
ter, barométer, higrométer, pszichro-
méter (regisztrálóval is) és mindezek
egymással kombinálva is:
– Hõmérõ és pirométer más mûszer-
rel nem kombinálva:

9028 Gáz, folyadék és áram fogyasztásá-
nak vagy elõállításának mérésére
szolgáló készülék, ezek hitelesítésére
szolgáló mérõeszköz is

9032 Automata szabályozó vagy ellenõrzõ
mûszer és készülék

9032 10 – Termosztát:
9033 9033 00 00 00 A 90. Árucsoportba tartozó gép, ké-

szülék, mûszer vagy berendezés eb-
ben az árucsoportban másutt nem
említett alkatrésze és tartozéka

91. Árucsoport

Órák és ezek alkatrésze

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
9101 Karóra, zsebóra és más azonos típu-

sú óra, stopperóra is, nemesfémbõl
vagy nemesfémmel plattírozott fém-
bõl készült tokkal:

9102 Karóra, zsebóra és más azonos tí-
pusú óra, stopperóra is, a 91 01 vtsz.
alá tartozó kivételével

9103 Óra „kisóraszerkezettel”, a 91 04
vtsz. alá tartozó kivételével:

9105 Más óra

9107 9107 00 00 00 Óraszerkezettel vagy „kisóraszerke-
zettel” vagy szinkronmotorral mû-
ködõ kapcsolószerkezet

9108 „Kisóraszerkezet”, teljes (komplett)
és összeszerelt:
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VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
9109 Óraszerkezet, teljes (komplett) és

összeszerelt

9110 Komplett „kisóraszerkezet” vagy
óraszerkezet nem összeszerelve
vagy részben összeszerelve (szerke-
zetkészlet); nem teljes „kisóraszer-
kezet” vagy óraszerkezet
összeszerelve; nyers „kisóraszerke-
zet” vagy óraszerkezet:

9111 Tok „kisóraszerkezethez” és ennek
részei:

9112 Tok óraszerkezethez és hasonló tok
ebbe az árucsoportba tartozó más
áruhoz és ezek alkatrésze

9113 Szíj, szalag és karkötõ karórához, és
ezek alkatrésze:

9114 Más óraalkatrész

94. Árucsoport

Bútor; ágyfelszerelés, matrac, ágybetét, párna és más párnázott lakberendezési cikk; másutt nem említett
lámpa és világítófelszerelés; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; elõre gyártott

épület

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
9401 Ülõbútor (a 94.02 vtsz. alá tartozó

kivételével), ággyá átalakítható ülõ-
bútor is, és ezek része:

9403 Más bútor és részei

9403 10 – Hivatali fémbútor:

9403 10 51 00 – – – – Íróasztal

9403 10 91 00 – – – – Szekrény, ajtóval, re-
dõnnyel vagy lehajtható asztallap-
pal

9403 10 93 00 – – – – Iratgyûjtõ, kartotéktároló
és más célú fiókos szekrény

9403 30 – Hivatali fabútor

9403 30 91 00 – – – – Szekrény, ajtóval, re-
dõnnyel vagy lehajtható asztallap-
pal; iratgyûjtõ, kartotéktároló és
más célú fiókos szekrény

9405 Lámpa és világítófelszerelés, bele-
értve a fényszórót és a spotlámpát
is, és mindezek másutt nem említett
alkatrésze; megvilágított jelzések,
reklámfeliratok, névtáblák és hason-
lók, állandó jellegû fényforrással
szerelve, valamint mindezek másutt
nem említett alkatrésze
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96. Árucsoport

Különbözõ áruk

VÁMTARIFA
szám köt. alszám KN alsz. m. alsz. Árumegnevezés

1 2 3 4 5
9603 Seprû, kefe és ecset (gép-, készü-

lék– vagy jármûalkatrészt képezõ
kefe is), kézi mûködtetésû, mecha-
nikus padlóseprõ motor nélkül,
nyeles felmosó-, mosogatóruha és
tollseprû, elõkészített csomó és
nyaláb kefe, seprû vagy ecset elõál-
lításához; szobafestõ párna és hen-
ger; gumibetétes törlõ
(a gumihengeres kivételével)

9606 Gomb, franciakapocs, patentka-
pocs, nyomógomb, gombtest és
ezek részei; nyers gomb:

9607 Villámzár (húzózár) és részei

9608 Golyóstoll, filc- és más, szivacsvé-
gû toll és jelzõ; töltõtoll, rajzolótoll
és egyéb toll; másoló töltõtoll (át-
írótoll); töltõceruza vagy csúszóbe-
tétes ceruza; tollszár,
ceruzahosszabbító és hasonló;
mindezek részei (beleértve a kupa-
kot és a klipszet is), a 9609 vtsz.
alá tartozó áru kivételével:

9609 Ceruza (a 9608 vtsz. alá tartozó ki-
vételével), rajzkréta, ceruzabél,
pasztellkréta, rajzszén, író- és rajz-
kréta, szabókréta

9610 9610 00 00 00 Palatábla, író- és rajztábla, kerettel
vagy anélkül

9611 9611 00 00 00 Kézi használatú kelet-, pecséte-
lõ- vagy számozó-bélyegzõ és ha-
sonló (beleértve a címkenyomtató
vagy -domborító készüléket is);
kézi mûködtetésû összetett fémbé-
lyegzõ és ilyen összetett fémbé-
lyegzõkbõl álló kézi nyomda

9612 Írógép- és hasonló szalag, tintával
vagy más anyaggal – lenyomatké-
szítésre – átitatva, orsón vagy ka-
zettában is; bélyezõpárna, dobozzal
is, átitatva vagy sem

9613 Öngyújtó és más gyújtó, mechani-
kus vagy elektromos is, és ezek al-
katrésze, a tûzkõ és a kanóc
kivételével

9617 9617 00 Hõpalack és egyéb hõszigetelõ
edény tokkal együtt; ezek alkatré-
sze, az üvegedény kivételével
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