
Vámtarifaszám Áru megnevezése 

1001 Búza és tritikálé 

1512 Napraforgóolaj és annak származékai, finomított vagy finomítatlan a vegyi 

összetétele megváltoztatása nélkül 

1603  00 Hús-, hal- vagy rákfélék, illetve egyéb vízi gerinctelenekből készült 

termékek és kivonatok 

1604 Kész vagy konzervált hal, kaviár vagy annak utánzata 

1704 Cukrozott cukrászipari termékek (beleértve a fehér csokoládét), amelyek 

kakaót nem tartalmaznak 

1806 Csokoládé és egyéb, kakaót tartalmazó élelmiszerek 

1905 Kenyér, lisztből készült sütőipari termékek, sütemények, kekszek és egyéb 

sütőipari készítmények, amelyek tartalmaznak vagy nem tartalmaznak 

kakaót, ostyák, gyógyszeriparban használatos kapszulák, ostyából készült 

pecsétek és hasonló termékek 

2001 Zöldségek, gyümölcsök, csonthéjasok és egyéb ehető elkészített vagy 

konzervált növényi termékek ecet hozzáadásával 

2002 Paradicsom, elkészítve vagy konzerválva ecet hozzáadása nélkül 

2004 Egyéb zöldségek elkészítve vagy konzerválva ecet hozzáadása nélkül, 

fagyasztva a 2006 00 vtsz. kivételével 

2005 Egyéb zöldségek elkészítve vagy konzerválva ecet hozzáadása nélkül, 

fagyasztva a 2006 00 vtsz. kivételével 

2006 00 Zöldségek, gyümölcsök, csonthéjasok, bogyók héja és más részei, cukorral 

konzerválva (átitatva cukorsziruppal, szárítva vagy cukrozva) 

2007 Dzsemek, gyümölcszselék, lekvárok,hőkezelt  gyümölcs- vagy 

csonthéjaspürék, beleértve  cukor vagy más édesítőszer hozzáadását 

2009 Gyümölcslevek (beleértve a szőlőlét), erjesztetlen alkoholmentes 

zöldséglevek cukor vagy más édesítőszer hozzáadásával vagy anélkül 

2203 00 Malátasörök 

2204 Természetes szőlőborok, szőlőmust a 2009 vtsz. kivételével 

2208 Denaturált etilalkohol, legfeljebb 80%-ig, alkoholos párlatok, likőrök és 

egyéb alkoholos italok 

2517 10 100 0’’ Kőzúzalék, sóder 



2517 10 200 0, Mészkő, dolomit és egyéb mészkőszármazékok 

2517 10 800 0, Fejtett, hasított vagy darabolt kő, kőzúzalék 

2517 49 000 0, Egyéb, betonadalékként szolgáló, út- vagy vasútépítésre szolgáló hőkezelt 

vagy hőkezeletlen kövek, kőgranulátumok, kőpor a 2515 vagy a 2516 vtsz. 

szerint (kivéve a márványt) 

3402 Felületileg aktív szerves vegyi anyagok (kivéve a szappant), felületileg aktív 

vegyi anyagok, mosószerek (beleértve a kiegészítő mosószereket) és a 

szappant tartalmazó vagy nem tartalmazó tisztítószerek (kivéve a 3401 vtsz. 

alattiakat 

4014 90 000 0’’’ Melegítők és kombinált melegítők 

4410 Fatüzelésű tűzhelyek 

4805 Papír és karton tekercsben és lapokban további feldolgozáshoz vagy anélkül 

a jelen melléklet 3. csoportjában szereplők szerint 

4814 Tapéta és hasonló fali papírburkolatok, ablakra való átlátszó papír 

5905 00 Textil falburkolatok 

8402 (kivéve a 8402 

11 000 1, 8402 

12 000 1, 8402 

19 100 1, 8402 

19 900 1, 8402 

20 000 1, 8402 

90 000 1 tételeket) 

Gőzkazánok vagy egyéb gőzt előállító kazánok (kivéve az alacsonynyomású 

központi fűtési vizes kazánokat), túlhevített vizes kazánok (kivéve a hajókra 

szolgáló gőzkazánokat és ezek részeit) 

8406 (kivéve a 8406 

90 tételt) 

Vízgőz- és egyéb gőzturbinák (kivéve a turbinák alkatrészeit) 

8411 81 000 9 Gázturbinák legfeljebb 5000 kW teljesítményig (kivéve a polgári légi 

járművek turbináit) 

8411 82 (kivéve a 

8411 82 800 1 

tételt) 

Gázturbinák 5000 kW teljesítmény felett (kivéve a polgári légi járművek 

turbináit) 

8413 91 000 8 Hidraulikus szivattyúk alkatrészei 

8418 50 Bútor (kamra, szekrény, vitrin, pult és egyebek), amelyek tárolásra vagy 

kiállításra szolgálnak, beépített hűtő vagy fagyasztó berendezéssel 

8428 90 790 0 A mezőgazdaságban használatos rakodószerkezetek: egyebek 



8432 31 Vetőgépek, ültetők és transzplantátorok 

8432 39  

8432 90 000 0 Alkatrészek 

8434 Fejőberendezések és készülékek, tejfeldolgozó berendezések 

8436 10 000 0 Állati eledelt előállító berendezések és gépek 

8437 Gabona vagy hüvelyesek tisztítására, osztályozására vagy kalibrálására 

szolgáló gépek, malomipari berendezések gabona vagy száraz hüvelyesek 

feldolgozására, kivéve az egyéni gazdálkodásban használatos eszközöket 

8438 10 100 0 Sütőipari termékeket előállító berendezések 

8438 30 000 0 Cukoripari berendezések 

8474 32 000 0 Ásványi anyagok bitumennel való összekeveréséhez szükséges gépek 

8483 10 950 0 Egyéb erőátviteli tengelyek 

8483 40 510 9 Egyéb váltóművek 

8483 40 590 0 Egyéb sebességszabályzók 

8501 Elektromos motorok és generátorok (kivéve az elektrogenerátor 

berendezéseket) 

8502 Elektrogenerátor berendezések és forgó elektromos átalakítók 

8504 21 000 0 Folyékony szigetelőanyagos transzformátorok max. 650 kW teljesítményig 

8504 22 Folyékony szigetelőanyagos transzformátorok több, mint. 650 kW 

teljesítménnyel, de max. 10000 kW teljesítményig 

8504 23 000 Folyékony szigetelőanyagos transzformátorok több, mint. 10000 kW 

teljesítménnyel 

8544 11 Szigetelt rézkábelek 

8544 19 000 Egyéb szigetelt kábelek 

8544 20 000 0 Koaxiális kábelek és egyéb koaxiális vezetők 

8544 49 (kivéve a 

8544 49 200 0, 8544 

49 910 2, 8544 

49 930 1, 8544 

49 930 2 tételeket) 

Egyéb, legfeljebb 1000 V feszültségű vezetékek (kivéve a 

telekommunikációban használatos, legfeljebb 80 V-os, a polgári repüléshez 

használatos vezetékeket, valamint a 8701-8705 tételek szerinti 

gépjárművekhez szükséges vezetékeket, ezen berendezések alkatrészeit) 



8544 60 (kivéve a 

8544 60 900 1 

tételt) 

Egyéb, több mint 1000 V feszültségű vezetékek (kivéve a 

telekommunikációban használatos, legfeljebb 80 V-os, a polgári repüléshez 

használatos vezetékeket, valamint a 8701-8705 tételek szerinti 

gépjárművekhez szükséges vezetékeket, ezen berendezések alkatrészeit) 

8701 Traktorok (kivéve a 8709 tételt) 

8716 20 000 0 Mezőgazdasági vagy más önrakodó pótkocsik, félpótkocsik 

9619 00 Női higiéniai betétek és tamponok, gyermekpelenkák és betétek, valamint 

hasonló, bármilyen anyagból készült termékek 

 


