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III. Kormányrendeletek

A Kormány 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló  
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének  
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet 
módosításáról

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény 53. §-ában,
a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A közfoglalkoztatási bér és a  közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes 
munkaidő teljesítése esetén:
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 79 155 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 18 200 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 3639 forint.
(2) Teljesítménybérezésnél a  teljesítménykövetelmények százszázalékos és a  teljes munkaidő teljesítése esetén 
kötelező legkisebb összege 2015. január 1-jétől 79 155 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti 
teljesítése esetén a  közfoglalkoztatási bér növelhető. A  teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése 
esetén a  közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A  közfoglalkoztatót a  teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti 
meg többlettámogatás.
(3) Részmunkaidő esetén az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott bértételt a  munkaidő eltérő mértékével 
arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az  egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet 
kevesebb 22 800 forintnál.”

2. §  A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén 
a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 101 480 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 23 330 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 4666 forint.
(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni 
kell azzal az  eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a  teljesítménykövetelmények százszázalékos és a  teljes munkaidő 
teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 101 480 forint/hó.”

3. §  A Rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes 
munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 87 090 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 20 020 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 4004 forint.
(2) A  közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 
legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a  teljes munkaidő 
teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 111 660 forint,
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b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 25 670 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 5134 forint.
(3) A  közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve 
közfoglalkoztatási garantált bér esetében az  1.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, 
azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a  teljesítménykövetelmények százszázalékos és a  teljes munkaidő 
teljesítése esetén
a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 87 090 forint/hó,
b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 111 660 forint/hó.”

4. §  A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E  rendeletnek a  közfoglalkoztatási bér és a  közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 
170/2011.  (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelettel megalapított 
rendelkezéseit első alkalommal a  2015. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált 
bér megállapításánál kell alkalmazni a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.”

5. §  Hatályát veszti a Rendelet 3. § (3a) és (4) bekezdése.

6. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(2) A  rendszeres szociális segély Szt. 37.  § (4)  bekezdése szerinti legmagasabb összege 2015. január 1-jétől 
– a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – 46 662 Ft.
(3) Abban az  esetben, ha a  rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a  rendszeres szociális segély Szt. 37.  § (4)  bekezdése szerinti 
legmagasabb összege 23 862 Ft.”

7. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.  törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Területi Közigazgatási Ösztöndíj (a  továbbiakban: Ösztöndíjprogram), a  Kormány által alapított közigazgatási 
ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a területi 
közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

2. § (1) Az Ösztöndíjprogram működtetéséért a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) felel, akinek tevékenységében Program Irányító Bizottság (a továbbiakban: PIB) működik 
közre.

 (2) A PIB tagjai
a) a PIB elnöke,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) által delegált egy-egy fő, valamint
c) a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által delegált egy fő.

 (3) Az Ösztöndíjprogram pénzügyi-ügyviteli feladatait a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
látja el. Az Ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a Hivatal költségvetésében kell tervezni.
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3. §  A miniszter
a) nyílt pályázatot hirdet meg az ösztöndíjra, melyet a Hivatalos Értesítőben és az Ösztöndíjprogram honlapján 

közzé kell tenni,
b) kijelöli a PIB elnökét a minisztérium vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői közül,
c) jóváhagyja

ca) a pályázati felhívást,
cb) az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát (a továbbiakban: Programszabályzat),
cc) az Ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos beszámolót,

d) megállapítja az Ösztöndíjprogramba felvehető ösztöndíjasok számát,
e) megállapítja az ösztöndíj havi összegét, amelyet a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni,
f ) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményéről.

4. §  A minisztérium
a) formailag és tartalmilag ellenőrzi a határidőben beérkezett pályázatokat,
b) lefolytatja a  kompetencia-vizsgálatokat, feldolgozza a  kompetencia-vizsgálatok eredményét és továbbítja 

az érintett kormányhivatalok részére,
c) módszertani ajánlást és egységes értékelési szempontrendszert ad ki a  kormányhivatalok kiválasztási 

bizottságai számára,
d) előkészíti

da) a pályázati felhívást,
db) a Programszabályzatot,
dc) az Ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos beszámolót,

e) az írásbeli záróteszt meghirdetett időpontja előtt legalább harminc nappal az Ösztöndíjprogram honlapján 
közzéteszi a záróteszt követelményrendszerét és tananyagát, valamint a vizsgaszabályzatot,

f ) igazolást állít ki az írásbeli záróteszt eredményes teljesítéséről,
g) gondoskodik az elveszett vagy megsemmisült igazolások pótlásáról,
h) ha az ösztöndíjas mentesül az írásbeli záróteszt teljesítése alól, a mentesülés tényéről és okáról igazolást állít 

ki,
i) ellátja a  mentori pályázatok előkészítésével, közzétételével és értékelésével kapcsolatos feladatokat, 

javaslatot tesz a PIB számára a mentorok személyére.

5. § (1) A PIB
a) javaslatot tesz a miniszternek az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozóan,
b) meghatározza az egyes ösztöndíjasok esetében a szakmai gyakorlattal kapcsolatban az ösztöndíjast fogadó 

kormányhivatalt,
c) a minisztérium javaslatának figyelembevételével kijelöli a kormányhivatalok mentorait,
d) gyakorolja az  ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződés megszüntetésével és az  állásfelajánlással 

kapcsolatosan e rendeletben meghatározott jogköreit,
e) elfogadja az ösztöndíjprogramra vonatkozó képzési- és vizsgaszabályzatot,
f ) megállapítja az ügyrendjét.

 (2) A PIB tagjai – az  elnök kivételével – feladataikat a  miniszter által a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi  
CXCIX.  törvény (a  továbbiakban: Kttv.) 154.  § (3)  bekezdése alapján megállapított rendkívüli, célhoz köthető 
feladatként láthatják el.

6. §  Az Ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza különösen
a) a pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit,
b) az Ösztöndíjprogram minőségbiztosítási rendjét,
c) a mentori pályázati felhívást,
d) a mentorálás módszertanát,
e) az ösztöndíjasok teljesítményének értékelési rendszerét,
f ) az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát.
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7. §  Pályázat benyújtására az  a  cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár jogosult, aki a  pályázat 
benyújtásának időpontjában
a) harmincötödik életévét még nem töltötte be,
b) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
c) kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszonyban nem áll,
d) az ösztöndíjprogramban történő sikeres részvétel esetén vállalja a  területi közigazgatásban történő 

munkavégzést és
e) megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

8. § (1) A  pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kétfordulós kiválasztási eljáráson vesznek részt, melynek során 
a  minisztérium kompetencia-vizsgálatot végez, a  kormányhivatalok kiválasztási bizottságai pedig személyes 
interjúkat bonyolítanak le. A kompetencia-vizsgálat elektronikus formában is elvégezhető.

 (2) A  kompetencia-vizsgálaton megfelelő pályázókat a  kormányhivatal legalább öt munkanappal korábban 
elektronikus úton értesíti a személyes interjú helyéről és időpontjáról.

 (3) A  kéttagú kiválasztási bizottság tagjait a  kormányhivatalt vezető kormánymegbízott jelöli ki a  kormányhivatal 
felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselői közül, úgy, hogy az egyik tagnak a közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2.  melléklet II.  pont 1.  alpontjában meghatározott 
felsőfokú iskolai végzettségek valamelyikével kell rendelkeznie. A  kiválasztási bizottság munkájában tanácskozási 
joggal a minisztérium megbízottja is részt vehet.

 (4) A kiválasztási bizottság tagja, illetve a minisztérium megbízottja nem lehet
a) a pályázó közeli hozzátartozója,
b) olyan személy, aki a pályázóval közvetlen irányítási, felügyeleti, ellenőrzési, vagy elszámolási kapcsolatban áll, 

továbbá
c) olyan személy, akitől egyébként az elfogulatlan eljárás nem várható el.

 (5) A  (4)  bekezdésben meghatározott összeférhetetlenség fennállását az  arról történő tudomásszerzést követően 
haladéktalanul be kell jelenteni a  kormányhivatalt vezető kormánymegbízottnak. Ha az  összeférhetetlenség 
fennállását a  kiválasztási bizottság tagja bejelentette, vagy a  bizottsági tag az  összeférhetetlenség fennállására 
figyelemmel egyébként kizárásra került, a kormányhivatalt vezető kormánymegbízott haladéktalanul új tagot jelöl ki 
a kiválasztási bizottságba.

 (6) A kiválasztási bizottság
a) a személyes interjún és a  kompetencia-vizsgálaton elért eredmény alapján dönt arról, hogy megfelelt-e 

a pályázó a kiválasztási eljáráson,
b) rangsorolt listát készít a kiválasztási eljáráson megfelelt pályázókról.

 (7) A kormányhivatal a kiválasztási eljárás eredménye alapján javaslatot küld a minisztérium részére a felvételre javasolt 
pályázókról.

9. § (1) A  pályázó, a  kormányhivatal és a  Hivatal az  ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül 
ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződést kötnek.

 (2) Ha a pályázó az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg az ösztöndíjas 
jogviszonyt létrehozó szerződést, a listán következő eredményt elért pályázó lép a helyébe.

 (3) Ha a  pályázó önhibáján kívül eső okból nem tudta az  értesítésben megjelölt határidőn belül megkötni 
az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződését, akkor arra pótlólagosan az Ösztöndíjprogram indulását megelőző 
tíz munkanapig van lehetősége.

 (4) Az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződésnek tartalmaznia kell legalább:
a) a felek nevét, illetve megnevezését és az  ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződés megkötése 

szempontjából szükséges adatait,
b) az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződés keletkezésének és megszűnésének időpontját,
c) az ösztöndíj havi összegét és annak kifizetése időpontját, módját,
d) a szakmai gyakorlat helyét, feltételeit, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,
e) a szakmai tapasztalatszerzést segítő, a kormányhivatal felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselői közül 

kijelölt mentor nevét és beosztását,
f ) az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazást,
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g) azt, hogy az ösztöndíjas vállalja, hogy a kormányhivatal által tett kormánytisztviselői állásajánlat elfogadását 
követően a  kormánytisztviselői kinevezésétől számított egy éven keresztül a  munkáltató közigazgatási 
szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyát fenntartja,

h) arra vonatkozó rendelkezést, hogy az  ösztöndíjas köteles a  részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét 
a  Hivatal részére kilencven napon belül visszafizetni, ha az  ösztöndíjas a  kormányhivatal által részére tett 
állásajánlatot nem fogadja el,

i) a g) pontban foglaltak megsértése vagy elmulasztása esetén a jogkövetkezményeket.

10. § (1) Az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződés alapján az ösztöndíjas köteles
a) a kormányhivatal által kiadott feladatokat a  vonatkozó jogszabályok, a  kormányhivatal belső szabályzatai, 

utasításai, valamint a szakmai gyakorlati programterv alapján ellátni,
b) a kormányhivatal által előírt megbeszéléseken, egyéb programokon, valamint a  minisztérium által előírt 

képzéseken, és egyéb, az ösztöndíjasok részére szervezett programokon részt venni,
c) tevékenységéről havonta, valamint a minisztérium által előírt képzés végén – a mentor által végzett értékelés 

keretében – az Ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározottak szerint beszámolót készíteni.
 (2) Az  ösztöndíjas az  ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői 

szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, 
igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.

 (3) A  PIB elnöke – különösen indokolt esetben, méltányosságból – mentesítést adhat az  ösztöndíjas részére 
az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződésből származó egyes kötelezettségeinek teljesítése alól.

11. §  Az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződést a  Hivatal – a  PIB-nek az  ösztöndíjas értékelésén alapuló, 
indokolással ellátott döntése alapján, a  kormányhivatal egyetértésével – azonnali hatállyal felmondja, ha 
az ösztöndíjas
a)  önhibájából nem teljesíti az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződésben foglalt feltételeket, vagy
b)  teljesítménye nem éri el az Ösztöndíjprogram értékelési rendszerében meghatározott szintet.

12. § (1) Az ösztöndíjas az Ösztöndíjprogram keretében 12 hónapos szakmai gyakorlaton vesz részt a kormányhivatalnál.
 (2) Az ösztöndíjas az ösztöndíj időtartama alatt a minisztérium által meghatározott, a Programszabályzatban szereplő 

képzéseken vesz részt, melyek sikeres elvégzéséről tanúsítványt kap.
 (3) A  (2) bekezdés szerinti képzéseket sikeresen teljesítő ösztöndíjas az Ösztöndíjprogram végén – a  (4) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerével megegyező követelményrendszerű 
írásbeli zárótesztet tesz.

 (4) Nem kell írásbeli zárótesztet tennie annak, aki kormányzati szolgálati jogviszony létesítése esetén a  közigazgatási 
alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól jogszabály alapján mentesülne.

 (5) Az eredménytelen írásbeli záróteszt egy alkalommal ismételhető.
 (6) Nem kell a  közigazgatási és az  ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti 

közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki az Ösztöndíjprogram keretében az írásbeli zárótesztet sikeresen teljesíti.

13. § (1) Az ösztöndíjas a Ktv. alapján megállapított távollétre jogosult.
 (2) A  szabadság időpontját – a  mentor jóváhagyásával – az  ösztöndíjas határozza meg. A  távollét időpontját  

– rendkívüli, előre nem látható eseteket kivéve – az ösztöndíjas legalább három munkanappal a távollét tervezett 
időpontja előtt köteles a kormányhivatalnak és a mentornak bejelenteni.

14. § (1) Mentorrá a kormányhivatal olyan kormánytisztviselője nevezhető ki, aki a mentori pályázaton eredményesen részt 
vett, valamint felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább két éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.

 (2) A  mentor mentori felkészítésen köteles részt venni, kivéve, ha korábban már részt vett Kormány által alapított 
közigazgatási ösztöndíjprogram mentori felkészítésén.

 (3) A mentort tevékenységéért a munkáltatói jogkör gyakorlója külön juttatásban részesítheti.
 (4) A mentor köteles

a) az ösztöndíjas munkatapasztalat-szerzésének részletes programtervét elkészíteni,
b) az ösztöndíjas feladatainak teljesítéséhez szükséges szakmai segítséget és támogatást megadni,
c) az ösztöndíjast utasításokkal ellátni,
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d) az ösztöndíjas tevékenységét szakmailag felügyelni,
e) az ösztöndíjas program közbeni és programvégi értékelését a  programszabályzatban foglaltak szerint 

elvégezni.

15. § (1) A kormányhivatal az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződésben meghatározottak alapján
a) az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződésben foglalt valamennyi feltétel, valamint
b) az ösztöndíjas részére meghatározott képzések teljesítése, vagy az ösztöndíjas képzésteljesítési kötelezettség 

alóli mentesülése esetén
– a  16.  §-ban meghatározott esetek kivételével – az  ösztöndíjas részére az  ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó 
szerződés lejártának napjától számított huszonöt napon belül képzettségének megfelelő kormánytisztviselői 
állásajánlatot tesz.

 (2) Az  ösztöndíjas az  állásajánlat kézhezvételétől számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik annak 
elfogadásáról, vagy elutasításáról.

16. § (1) A kormányhivatal nem ajánl fel kormányzati szolgálati jogviszonyt az ösztöndíjasnak, ha
a) az ösztöndíjas képzettségének megfelelő üres álláshellyel nem rendelkezik,
b) az ösztöndíjas teljesítménye a mentor által készített záró értéklelés alapján nem éri el az Ösztöndíjprogram 

értékelési rendszerében meghatározott szintet, vagy eléri az  Ösztöndíjprogram értékelési rendszerében 
meghatározott szintet, de az ösztöndíjas nem teljesítette a számára előírt képzési kötelezettségét és az alól 
nem mentesült.

 (2) A  kormányhivatal az  (1)  bekezdés szerinti döntését indokolni köteles. A  kormányhivatal az  (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti döntés meghozatala előtt a PIB véleményét kikérheti.

17. § (1) Az  ösztöndíjas köteles a  részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét a  Hivatal részére kilencven napon belül 
visszafizetni, ha
a) a kormányhivatal az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződést a 11. § a) pontjában meghatározott okból 

azonnali hatállyal felmondja,
b) az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződést azonnali hatállyal felmondja, és a  felmondás 

oka nem a kormányhivatal vagy a Hivatal szerződésszegése,
c) az ösztöndíjas a kormányhivatal által részére tett állásajánlatot nem fogadja el,
d) az ösztöndíjas a  kormányhivatal által részére tett állásajánlat elfogadását követően a  kormányhivatallal 

fennálló kormányzati szolgálati jogviszonyát annak keletkezésétől számított egy éven belül lemondással, 
kérelemre történő felmentéssel, vagy általa kezdeményezett közös megegyezéssel megszünteti.

 (2) A PIB elnöke
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben az ösztöndíjas kérelmére méltányosságból,
b) az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetekben az ösztöndíjas kérelmére rendkívüli méltánylást érdemlő ok 

igazolása esetén
a visszafizetendő összeget mérsékelheti, halasztást vagy részletfizetést biztosíthat vagy az  ösztöndíjast 
a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól mentesítheti.

 (3) Az  ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződés 11.  § b)  pontja szerinti okból történő felmondása esetén 
az ösztöndíjast visszafizetési kötelezettség nem terheli.

 (4) Ha az  ösztöndíjas a  kormányhivatal vagy a  Hivatal szerződésszegésére hivatkozva az  ösztöndíjas jogviszonyt 
létrehozó szerződést azonnali hatállyal felmondja, az  ösztöndíjas indokolását a  PIB megvizsgálja. Ha a  szerződés 
felmondásának oka a kormányhivatal vagy a Hivatal szerződésszegése, az ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj 
visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli.

 (5) Ha az  ösztöndíjas nem ért egyet a  PIB (4)  bekezdésen alapuló eljárása során hozott döntésével, a  döntés 
kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a  miniszterhez fordulhat, kérve a  PIB által meghozott döntés 
felülvizsgálatát.

18. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
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19. § (1) A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A minisztérium
a)   kidolgozza és a  miniszter jóváhagyását követően közzéteszi a  pályázati felhívást és az  ösztöndíjprogram 
működési szabályzatát,
b)  lefolytatja a pályázati eljárást,
c)  módszertani irányítást végez
ca)  az ösztöndíjasok közigazgatási szakmai gyakorlati képzésével (a továbbiakban: szakmai gyakorlat), és
cb)  a mentorok tevékenységével kapcsolatban,
d)  működteti az ösztöndíj program értékelési rendszerét,
e)  gondoskodik az ösztöndíj program részét képező képzések megszervezéséről,
f )  szervezi a PIB működését,
g)  beszámolót készít a miniszter számára az ösztöndíj program végrehajtásáról,
h)  monitoring tevékenységet végez a program során a képzés, a gyakorlat és a mentori tevékenység területén,
i)  ellátja a záróvizsga szervezésével, lebonyolításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.”

 (2) Az R1. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hivatal
a) ellátja az ösztöndíjas szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
b) ellátja az ösztöndíj program teljes körű pénzügyi-ügyviteli feladatait,
c) gondoskodik az ösztöndíj program részét képező programok megszervezéséről és lebonyolításáról,
d) gondoskodik az ösztöndíj program részét képező a minisztérium által szervezett képzések lebonyolításáról,
e) az  ösztöndíjas szerződés megszűnésekor, valamint az  ösztöndíjas kérelmére igazolást állít ki az  ösztöndíjas 
jogviszonyról,
f ) szervezi az  ösztöndíjasok külföldi gyakorlatra való elhelyezését, nemzetközi befogadó intézményi 
partnerkapcsolatokat épít és koordinál.”

 (3) Az R1. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A PIB)
„c) a beérkezett mentori pályázatok minisztériumi elbírálását követően, a minisztérium javaslata alapján, jóváhagyja 
a mentorok személyét az egyes befogadó intézményeknél.”

 (4) Az R1. 5. §-a a következő (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A  PIB tagjainak egyidejű akadályoztatása esetén a  PIB elnöke elektronikus úton történő levélszavazást is 
elrendelhet.
(7) A PIB titkársági feladatait, a levélszavazások lebonyolítását a minisztérium látja el.”

 (5) Az R1. 6. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Az ösztöndíj program működési szabályzata magában foglalja)
„g) az ösztöndíj programmal kapcsolatos feladok megosztását a minisztérium és a Hivatal között.”

 (6) Az R1. 8. § (5) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:)
„h) a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének lehetőségét.”

 (7) Az R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  mentor a  mentori pályázati eljárás minisztérium általi lefolytatását követően a  PIB által kijelölt, a  befogadó 
intézménynél foglalkoztatott kormánytisztviselő. A  mentor feladata különösen az  ösztöndíjas szakmai 
gyakorlati programtervének elkészítése, és az  ösztöndíjas rendszeres értékelése az  ösztöndíj program működési 
szabályzatában foglaltak szerint.”

 (8) Az R1. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A PIB által kijelölt mentor köteles részt venni a mentori felkészítésen. A mentori felkészítés alól abban az esetben 
adható mentesség, ha a kijelölt mentor az ösztöndíj program korábbi részében már részt vett mentori felkészítésen.”

 (9) Az R1. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § E  rendeletnek a  Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított szabályait első alkalommal a 2015. évben 
induló ösztöndíj programokkal összefüggésben kell alkalmazni. A  2015. évet megelőzően indult ösztöndíj 
programokra e rendeletnek a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni.”
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20. § (1) A  fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A miniszter (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik]
„b) a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).”

 (2) Az R2. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A minisztérium
a)   kidolgozza és a  miniszter jóváhagyását követően közzéteszi a  pályázati felhívást és az  Ösztöndíjprogram 
működési szabályzatát a Hivatalos Értesítőben,
b)  lefolytatja a pályázati eljárást,
c)  módszertani irányítást végez,
ca)  az Ösztöndíjprogram hallgatók általi teljesítésével, és
cb)  a mentorok tevékenységével
kapcsolatban,
d)  működteti az Ösztöndíjprogram értékelési rendszerét,
e)  megszervezi a mentorok felkészítését,
f )  kapcsolatot tart az Ösztöndíjprogramban résztvevő befogadó intézményekkel,
g)  évente beszámolót készít a miniszter számára az Ösztöndíjprogram végrehajtásáról,
h)   a hallgató részére az  ösztöndíjas szerződés megszűnésekor, valamint a  hallgató kérelmére igazolást állít ki 
az Ösztöndíjprogram teljesítéséről,
i)   monitoring tevékenységet végez az  Ösztöndíjprogram hallgató általi teljesítése és a  mentori tevékenység 
területén,
j) gondoskodik az Ösztöndíjprogram részét képező képzések megszervezéséről.”

 (3) Az R2. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hivatal
a)   ellátja a  hallgatók ösztöndíjas szerződésének megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatokat,
b)  ellátja az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos pénzügyi-ügyviteli feladatokat,
c) ellátja az Ösztöndíjprogram megvalósítása kapcsán felmerülő rendezvényszervezési feladatokat.”

 (4) Az R2. 4. §-a a következő (13) és (14) bekezdésekkel egészül ki:
„(13) A Testület tagjainak egyidejű akadályoztatása esetén a Testület elnöke elektronikus úton történő levélszavazást 
is elrendelhet.
(14) A Testület titkársági feladatait, a levélszavazások lebonyolítását a minisztérium látja el.”

 (5) Az R2. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  befogadó intézménynél a  mentori feladatok ellátására pályázat útján lehet jelentkezni. A  pályázat 
közzétételével, annak folyamatával és a beérkezett pályázatok értékelésével kapcsolatos feladatokat a minisztérium 
látja el.”

 (6) Az R2. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Testület által kijelölt mentor köteles részt venni a  mentori felkészítésen. A  mentori felkészítés alól abban 
az esetben adható mentesség, ha a kijelölt mentor az ösztöndíjprogram korábbi részében már részt vett a mentori 
felkészítésen.”

21. § (1) Az R1.
a) 3.  § b)  pont bc)  alpontjában a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztériumnak 

(a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdésében az „elnöke a  Hivatal vezetője” szövegrész helyébe az „elnökét a  miniszter jelöli ki 

a minisztérium vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői közül” szöveg,
c) 7.  § (4)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, 9/A.  § (4)  bekezdésében a „Hivatal” szövegrész 

helyébe a „minisztérium” szöveg,
d) 8.  § (1)  bekezdésében az  „intézmény a” szövegrész helyébe az  „intézmény – a  fővárosi és megyei 

kormányhivatal kivételével – a” szöveg,
e) 9/A. § (1) bekezdésében a „tehet” szövegrész helyébe a „tesz” szöveg,
f ) 9/A. § (2) bekezdésében a „Hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „PIB elnöke” szöveg,
g) 9/A. § (3) és (6) bekezdésében a „Hivatal” szövegrészek helyébe a „minisztérium” szöveg
lép.
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 (2) Az R2.
a) 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „Központnak” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztériumnak 

(a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (3) bekezdés c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében és 

10. § (1) bekezdés c) pontjában a „Központ” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,
c) 3.  § (2)  bekezdésében a „kapcsolatos (1)  bekezdés b), d) és f )  pontokban foglalt feladatokban a  Központ” 

szövegrész helyébe a „kapcsolatos, az (1) bekezdés b), c) és e) pontjaiban foglalt feladatokban a minisztérium” 
szöveg,

d) 4.  § (2)  bekezdésében az „elnöke a  Központ vezetője” szövegrész helyébe az „elnökét a  miniszter jelöli ki 
a minisztérium vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői közül” szöveg,

e) 4. § (11) bekezdésében az „a Központ vezetői megbízása” szövegrész helyébe az „az elnök minisztériummal 
fennálló kormányzati szolgálati jogviszonya” szöveg,

f ) 7. § d) pontjában a „Központtal” szövegrész helyébe a „minisztériummal” szöveg,
g) 7. § e) pontjában és 10. § (3) bekezdésében a „Központtal” szövegrész helyébe a „Hivatallal” szöveg,
h) a 8.  § (2)  bekezdésében az  „A befogadó intézmény által javasolt személyt” szövegrész helyébe 

az „A  beérkezett pályázatok elbírálását követően, a  minisztérium javaslata alapján, a  befogadó intézmény 
tisztviselőjét” szöveg

lép.

22. §  Hatályát veszti
a) az R1. 16/A–16/E. §-a.
b) az R2. 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „3 hónapnál nem régebbi” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 378/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 259.  § (1)  bekezdés 17.  pont c)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában:
a) felnőttképzési intézmény: a  felnőttképzésről szóló törvényben szabályozott feltételeknek megfelelő, engedéllyel 
rendelkező, felnőttképzést folytató intézmény;
b) belső továbbképzés: közigazgatási szerv, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által folytatott szakmai 
továbbképzés, amely a megrendelő közigazgatási szerv számára speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, 
illetve képességeket közvetít;
c) egyéni továbbképzési terv: a  közszolgálati tisztviselő tárgyévre meghatározott tanulmányi kötelezettségeinek és 
egyéni fejlesztési igényeinek teljesítését biztosító képzési terv;
d) egyszerűsített nyilvántartásba vétel: a  belső továbbképzési program és az  azt megvalósító közigazgatási szerv, 
felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vétele, amelynek eredményeként a  továbbképzési 
program felkerül a továbbképzési programjegyzékre;
e) éves továbbképzési terv: a  munkáltatónál foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők egyéni 
továbbképzési terveinek összessége;
f ) képzésfejlesztés: a  közszolgálati továbbképzési programokban felhasznált szakanyagok létrehozása, a  képzés 
során alkalmazott oktatásmódszertan, a képzések követelményrendszerének megfelelő tanmenet és a képzésekben 
felhasznált tananyagok, oktatási segédanyagok fejlesztése;
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g) közszolgálati továbbképzési program: általános közigazgatási, szakmai és vezetői ismeretek megszerzésére 
irányuló, a  közigazgatási szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a  jogalkalmazás 
javítására irányuló továbbképzések, melyek fejlesztéséről és megvalósításáról a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(a továbbiakban: NKE) gondoskodik;
h) minőségirányítási szabályzat: a  továbbképzés minőségirányítási szempontból történő vezetésére és 
szabályozására szolgáló szabályzat, amely irányítási kézikönyvként tartalmazza a  továbbképzés tervezésének, 
fejlesztésének, szervezésének, végrehajtásának és ellenőrzésének eljárásait;
i) tanulmányi pont: a  közszolgálati továbbképzésben végzett tanulmányi munka mértékegysége, amely 
a  továbbképzési programok, illetve az  egyes kurzusok vonatkozásában arányaiban kifejezi azt a  tanulmányi 
munkaórát, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges;
j) továbbképzési időszak: a továbbképzési kötelezettségek teljesítésére rendelkezésre álló négy éves időszak;
k) továbbképzési modul: a  továbbképzési rendszerben meghatározott programot alkotó, logikailag összetartozó 
ismeretanyagok, önállóan is elsajátítható tanulási egységek;
l) továbbképzési programjegyzék: a  közszolgálati továbbképzési és belső továbbképzési programokat tartalmazó, 
az NKE által vezetett nyilvántartás;
m) továbbképzési programminősítés: továbbképzési programok megfelelőségének vizsgálata a  minőségirányítási 
szabályzat és a szakmai követelményrendszer feltételei alapján.”

2. §  Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter irányítási és felügyeleti jogkörében különösen:
a) irányítja a  továbbképzés intézményrendszerét, kialakítja és működteti – az  NKE közreműködésével  – 
a továbbképzés minőségirányítási rendszerét;
b) felügyeli az  NKE továbbképzési tervezéssel összefüggő, valamint módszertani és minőségirányítási 
tevékenységét;
c) felügyeli – az  NKE bevonásával – a  közigazgatási szervek éves továbbképzési tervezési tevékenységét, a  tervek 
végrehajtását;
d) az  e  rendelet alapján minősített továbbképzési programot központilag előírt továbbképzési programnak 
nyilváníthat;
e) egyetértési jogot gyakorol minősített továbbképzési program – ágazati miniszter által az  adott ágazatban 
dolgozó közszolgálati tisztviselők számára – kötelezően előírt továbbképzési programmá nyilvánításával 
kapcsolatban;
f ) jóváhagyja a  megvalósított közszolgálati továbbképzésekről és az  éves továbbképzési tervek végrehajtásáról 
szóló, az NKE által elkészített jelentést;
g) kiadja a  továbbképzés minőségirányítási szabályzatát az  NKE – Közigazgatási Továbbképzési Kollégium 
(a  továbbiakban: KTK) által véleményezett – javaslata alapján, és az  NKE bevonásával ellenőrzi a  továbbképzési 
programok minőségét;
h) 15 munkanapon belül elbírálja a  programminősítési, illetve nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatban 
benyújtott panaszt.”

3. § (1) Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A KTK feladatai:
a) meghatározza a minősített továbbképzési programok tartalmával kapcsolatos szakmai követelményeket és dönt 
a továbbképzési programminősítésről;
b) véleményezi a  megvalósított közszolgálati továbbképzésekről és az  éves továbbképzési tervek végrehajtásáról 
szóló, az NKE által elkészített jelentést;
c) dönt a  továbbképzési programok programjegyzékébe való nyilvántartásba vételéről, felfüggesztéséről vagy 
törléséről;
d) dönt a programminősítési szakértői névjegyzékbe való felvételről, illetve a névjegyzékből való törlésről.”

 (2) Az R. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  KTK – a  miniszter, az  ágazati irányítást, illetve felügyeletet ellátó intézmények, valamint a  közigazgatási 
szervek által meghatározott képzési igények alapján – képzésfejlesztési feladatot határoz meg az NKE számára.”

 (3) Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A KTK Titkárság feladatait – az NKE bevonásával – a miniszter által vezetett minisztérium látja el.”
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4. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az NKE a közszolgálati továbbképzési rendszer működtetése során az alábbi feladatokat látja el:
a) a  továbbképzési programok fejlesztésével összefüggő feladata körében kifejleszti, minősítésre benyújtja és 
fenntartja a KTK által meghatározott követelményrendszer szerinti közszolgálati továbbképzési programokat;
b) a továbbképzési tervezéssel összefüggő feladatai körében:
ba) működteti a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének országos tervezési rendszerét,
bb) kialakítja és működteti a továbbképzésekkel összefüggő tervkészítési feladatok ellátását támogató informatikai 
alkalmazást,
bc) kidolgozza a tervkészítéshez és az értékeléshez szükséges módszertani eljárásokat,
bd) elvégzi a továbbképzési tervek összesítését,
be) a  tervek végrehajtása alapján éves összefoglaló jelentést készít a  miniszter részére a  tárgyévet követő év 
április 30-áig;
c) a közszolgálati továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai körében:
ca) az  éves továbbképzési tervek alapján kialakítja oktatási programját, meghirdeti és megszervezi 
a továbbképzéseket,
cb) a  továbbképzések megvalósításáról nyilvántartást vezet, statisztikai célú adatszolgáltatást végez a  miniszter 
részére,
cc) éves összefoglaló jelentést készít a  miniszter részére a  tárgyévet követő év április 30-áig a  megvalósított 
közszolgálati továbbképzésekről, valamint az ezek megvalósításához felhasznált pénzügyi forrásokról;
d) a továbbképzési programok minőségügyi követelményeinek biztosítása érdekében:
da) fejleszti és működteti a  továbbképzés minőségirányítási rendszerét a  miniszter által kiadott továbbképzés 
minőségirányítási szabályzata alapján,
db) a továbbképzési programok minőségének megfelelősége érdekében minőségügyi ellenőrzéseket végez,
dc) biztosítja a  továbbképzésekkel összefüggő képzésmenedzsment feladatokhoz szükséges informatikai 
alkalmazást, valamint fejleszti és működteti az  elektronikus képzési programok és vizsgák igénybevételéhez 
szükséges központi oktatásinformatikai rendszert,
dd) a  továbbképzési programok minőségügyi követelményeinek biztosítása érdekében módszertani irányelveket 
határoz meg, előkészíti a továbbképzés minőségirányítási szabályzatát;
e) tervszerűen és rendszeresen gondoskodik a  továbbképzések során közreműködő oktatók és vizsgáztatók 
szakmai, oktatás-módszertani és felnőtt-oktatói továbbképzéséről;
f ) közreműködik a továbbképzési programok minősítésében.”

5. §  Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) Belső továbbképzési program folytatásának feltétele, hogy azt a  KTK egyszerűsített nyilvántartásba vételi 
eljárás keretében felvegye a továbbképzési programjegyzékre.
(2) A nyilvántartásba vételt a képzést igénylő közigazgatási szerv kezdeményezi. A kérelem elutasításával szemben 
a kezdeményező részéről a 14. § (4) és (5) bekezdésében foglalt panasznak van helye.
(3) Ha a képzés szolgáltatója felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény, a nyilvántartás a képzés szolgáltatójának 
adatait is tartalmazza.
(4) A nyilvántartásba vett belső továbbképzési programot más közigazgatási szerv a (2) bekezdésben meghatározott 
nyilvántartásba vételi eljárás nélkül veheti igénybe. A  közigazgatási szerv jogosult az  általa megvalósított belső 
továbbképzést másik közigazgatási szervnél foglalkoztatott számára belső továbbképzésként nyújtani, feltéve, hogy 
a belső továbbképzési program a kormánytisztviselő, köztisztviselő egyéni továbbképzési tervében szereplő képzési 
igényhez illeszkedik.
(5) A  képzést igénylő közigazgatási szerv kezdeményezheti a  belső továbbképzési program e  rendelet szerinti 
minősítését (a továbbiakban: minősített belső továbbképzés).”

6. §  Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  közigazgatási szerv elkészíti a  kormánytisztviselő, köztisztviselő éves egyéni továbbképzési tervét, 
valamint az egyéni tervek összesítésével elkészíti az intézmény éves továbbképzési tervét.
(2) A közigazgatási szerv gondoskodik a kormánytisztviselő, köztisztviselő munkaköri feladataihoz illeszkedő belső, 
választható továbbképzésekről
a) saját vagy más közigazgatási szerv, illetve a  szervezetrendszert kiszolgáló belső képzőintézmény által 
nyilvántartásba vett, vagy minősített belső továbbképzés lebonyolításával,
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b) felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény által biztosított képzési szolgáltatással.
(3) A  közigazgatási szerv a  belső továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai körében 
a belső továbbképzésekről nyilvántartást vezet, a képzések eredményét rögzíti az NKE által biztosított informatikai 
alkalmazásban.”

7. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési kötelezettsége a közszolgálati, valamint belső továbbképzési 
programokkal teljesíthető.”

 (2) Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  továbbképzési kötelezettségek teljesítésébe – legfeljebb az  előírt kötelezettség 25%-áig – beszámíthatóak 
a kormánytisztviselő, köztisztviselő által teljesített belső továbbképzési programok.”

 (3) Az R. 9. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanúsítványnak tartalmaznia kell különösen:)
„a) a kormánytisztviselő, köztisztviselő nevét és születési nevét, születési helyét, idejét és anyja születési nevét,”

8. §  Az R. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  kormánytisztviselő, köztisztviselő a  továbbképzési időszak egyes éveiben köteles megszerezni 
a  továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 15%-át úgy, hogy a  továbbképzési 
időszak harmadik évének végére a  továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 
75%-át elérje.”

9. § (1) Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  közigazgatási szerv közszolgálati továbbképzési vagy közigazgatási szakvizsga igényei az  év folyamán 
intézményi szinten legfeljebb 25%-kal haladhatják meg a  továbbképzési kötelezettség időarányos teljesítéséhez 
szükséges tanulmányi pontszámot.”

 (2) Az R. 12. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  munkakörhöz kapcsolódó speciális szakmai továbbképzési igényeket a  közigazgatási szerv 
a programjegyzékre felvett belső továbbképzésekkel teljesíti.”

 (3) Az R. 12. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Minősített belső továbbképzés esetén a  minősítést kérő közigazgatási szerv, valamint a  7.  § (4)  bekezdése 
szerinti esetben más közigazgatási szerv is jogosult arra, hogy a képzés megvalósítását követően, költségelszámolás 
alapján az adott képzés lebonyolításának költségeit visszaigényelje az NKE-től a közigazgatási szerv által befizetett 
normatíva 15%-ának erejéig. Az NKE az igénylés benyújtásától számított 60 napon belül köteles a visszaigénylésnek 
eleget tenni.
(10) A  költségek megtérítése kizárólag olyan mértékben igényelhető az  NKE-től, amely megfelel a  közszolgálati 
programok minősítését, a  képzésfejlesztést, a  képzések megvalósítását és ellenőrzését szolgáló díjaknak. 
Amennyiben az NKE vitatja a költségek mértékét, egyeztetést folytat az érintett közigazgatási szervvel.”

10. §  Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § (1) A  közszolgálati továbbképzési program, illetve a  7.  § (5)  bekezdése szerinti belső továbbképzési 
program programminősítési eljárás alapján kerül a  programjegyzékben nyilvántartásba vételre – az  NKE által  – 
a  beérkezéstől számított 60 napon belül. E  határidő a  KTK döntése alapján egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal 
meghosszabbítható.
(2) Az  e  rendelet szerinti szakértő a  KTK-nak javaslatot tesz a  program minősítésére és ennek részeként 
a továbbképzési programmal teljesíthető tanulmányi pontértékre vonatkozóan.
(3) A  KTK dönt a  program minősítéséről, illetve annak elutasításáról. A  minősített program a  döntéssel válik 
a továbbképzési programjegyzék részévé.
(4) Az elutasító döntéssel szemben a kérelmező a 7. § (5) bekezdése szerinti eljárásban a döntés közlésétől számított 
5  munkanapon belül – jogsértésre hivatkozással – panasszal élhet. A  panaszt a  miniszternek címezve a  KTK 
Titkárságához kell benyújtani, amely 15 napon belül javaslatot tesz a miniszternek a döntés megalapozottságáról.
(5) A panasz megalapozottsága esetén a miniszter a KTK-t a panaszban foglaltaknak megfelelő intézkedésre utasítja. 
A miniszter a panasz megalapozatlansága esetén a panaszt elutasítja, a döntés ellen további jogorvoslatnak nincs 
helye.
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(6) A  KTK jogosult a  továbbképzési program programjegyzékről való törlésére, amennyiben a  továbbképzési 
program nem felel meg a minőségirányítási szabályzatban előírt feltételeknek.”

11. §  Az R. 15. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A továbbképzési program akkor vehető nyilvántartásba, ha
a) a nyilvántartásba vételt az arra jogosult intézmény kezdeményezi és
b) a nyilvántartásba vételi kérelem megfelel a minőségirányítási szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek.
(5) Ha a  belső továbbképzési program nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban a  KTK megállapítja, hogy 
a továbbképzési program nem felel meg a (4) bekezdésben foglaltaknak, a nyilvántartásba vételt elutasítja.”

12. §  Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § (1) A  minősített továbbképzések minőségi megfelelőségének biztosítása érdekében minőségirányítási 
rendszert kell működtetni.
(2) A  minősített továbbképzési programok minőségirányítási folyamatairól, így különösen a  képzésfejlesztés, 
a  képzésmegvalósítás folyamatáról, az  ellenőrzés módjáról, az  ellenőrzés végzésére jogosult személyekről, 
az ellenőrzési megállapítások következményeiről, a minőség értékelésének módjáról, a panaszkezelési eljárásról és 
az ellenőrzési jelentésről a minőségirányítási szabályzat rendelkezik.
(3) A közszolgálati továbbképzés minőségirányítási szabályzatát – az NKE és a KTK közreműködésével – a miniszter 
adja ki.”

13. § (1) Az R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A továbbképzési tervek tartalmazzák a tanulmányi kötelezettség teljesítésének alapjául szolgáló közszolgálati és 
belső továbbképzési programokat.”

 (2) Az R. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az éves továbbképzési tervet az NKE által működtetett informatikai rendszer útján módosíthatja a munkáltatói 
jogkör gyakorlója.”

14. §  Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § (1) Az  egyéni továbbképzési tervek elkészítéséről a  munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik az  éves 
teljesítményértékelés figyelembevételével, az  NKE által biztosított informatikai alkalmazás használatával, tárgyév 
február 1-je és március 15-e között. Az egyéni továbbképzési terv elkészítéséhez szükséges útmutatót az NKE adja ki 
és teszi közzé.
(2) Az  egyéni továbbképzési tervben a  közigazgatási szerv köteles szerepeltetni mindazon továbbképzéseket, 
amelyeket
a) az  adott munkakört betöltő kormánytisztviselő, köztisztviselő munkaköréhez és fejlesztéséhez a  munkáltató 
szükségesnek ítél,
b) a Kormány, a miniszter vagy az ágazati miniszter elrendel.”

15. §  Az R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A közigazgatási szerv éves továbbképzési tervét tárgyév március 15-éig megküldi az NKE részére.
(2) Az NKE tárgyév március 31-éig elvégzi az országos szintű tervösszesítést, amelynek eredményeit megküldi a KTK 
részére, továbbá nyilvánosságra hozza az összesített országos terveket.
(3) A közigazgatási szervek az éves tervek végrehajtásának eredményeiről, tapasztalatairól, adatairól szóló értékelő 
jelentésüket a  tárgyévet követő március 15-éig megküldik az  NKE részére. Az  értékelő jelentést a  közigazgatási 
szervek az  NKE által kiadott útmutató alapján állítják össze. Az  NKE a  beérkezett jelentések alapján a  tárgyévet 
követő év április 30-áig a miniszternek jelentést készít.”

16. §  Az R. a következő 27. §-sal egészül ki:
„27.  § (1) A  2014. évben teljesített közszolgálati továbbképzés, vezetőképzés és az  NKE által nyújtott minősített 
szakmai továbbképzés egységesen közszolgálati továbbképzésnek, a  2014. évben teljesített belső továbbképzés, 
illetve felnőttképző vagy az  NKE-n kívüli felsőoktatási intézmény által nyújtott minősített szakmai továbbképzés 
egységesen belső továbbképzésnek tekintendő.
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(2) Amennyiben a 2014. évben teljesített belső, illetve minősített szakmai továbbképzések tanulmányi pontértéke 
meghaladja a  tanulmányi pontkötelezettség 25%-át, az  ezen felüli részt közszolgálati továbbképzésként kell 
figyelembe venni a képzési kötelezettség teljesítésének kiszámításánál.”

17. §  Az R.
a) 4. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK)” szövegrész helyébe 

a „KTK”,
b) 7. §-át megelőző alcímben a „minősített” szövegrész helyébe a „belső”,
c) 11. § (2) bekezdésében a „szabadságot” szövegrész helyébe a „szabadságot vagy táppénz ellátást”,
d) 16. § (3) bekezdésében a „felkészítőkön” szövegrészek helyébe a „továbbképzéseken”,
e) 22.  § (2)  bekezdésében a  „programjait” szövegrész helyébe a  „programjait a  közszolgálati továbbképzési 

programkínálaton belül”
szöveg lép.

18. §  Hatályát veszti az R.
a) 5. §-a és az azt megelőző alcím,
b) 12. § (2) bekezdésében az „a vezetőképzés,” szövegrész,
c) 13. § (2) bekezdése.

19. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az Intézményfenntartó Központ központi szervből és területi szervekből áll.
(2) Az  Intézményfenntartó Központ területi szerve a  járási és a  fővárosi kerületi tankerület, valamint 
a megyeközponti és a fővárosi tankerület.
(3) A megyeközponti tankerület az illetékességi területén lévő járási tankerületet érintő funkcionális feladatokat lát 
el és gondoskodik a járási tankerületek tevékenységének összehangolásáról.
(4) A  megyeközponti tankerület az  illetékességi területén működő szakképző iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, 
a  pedagógiai szakszolgálati feladatokat és a  pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmények, 
valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az  ilyen feladatokat ellátó 
többcélú intézmények tekintetében ellátja az  Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában 
számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat, valamint a  székhelye szerinti járási tankerület tekintetében 
ellátja a járási tankerületi feladatokat.
(5) A járási tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák fenntartásával 
kapcsolatosan ellátja az  Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára 
meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(6) A  fővárosi tankerület az  illetékességi területén működő szakképző iskolák, kollégiumok, a  pedagógiai 
szakszolgálati feladatokat és a  pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmények, valamint 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az  ilyen feladatokat ellátó többcélú 
intézmények tekintetében – a  (7)  bekezdésben foglalt kivételekkel – ellátja az  Intézményfenntartó Központ 
szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 189. szám 26709

(7) A fővárosi kerületi tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és 
gimnáziumok, valamint a kizárólag ilyen intézményeket és kollégiumokat megában foglaló többcélú intézmények 
fenntartásával kapcsolatosan ellátja az  Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában 
számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(8) A  járási és fővárosi kerületi tankerület feladatellátása során tevékenységét – az  (5) és (7)  bekezdésben foglalt 
feladatok kivételével – a  megyeközponti és fővárosi tankerület szakmai és koordinációs iránymutatásainak 
megfelelően látja el.
(9) Pest megyében a megyeközponti tankerület Cegléd székhellyel működik.”

2. §  Az R. 4.  § (3)–(6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a  4.  § a  következő  
(7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettes helyettesíti.
(4) Általános elnökhelyettesnek az  nevezhető ki, aki egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki 
képzési területen szerzett szakképzettséggel, vagy egyetemi szintű jogász szakképzettséggel, a  központi vagy 
területi közigazgatásban szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal, valamint közigazgatási szakvizsgával vagy 
jogi szakvizsgával rendelkezik.
(5) Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki a pedagógus munkakör betöltésére jogosító mester (egyetemi 
szintű) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a  központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább 
ötéves vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával 
rendelkezik.
(6) Szakképzési elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki pedagógus munkakör betöltésére jogosító mester (egyetemi 
szintű) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a  központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább 
hároméves vezetői gyakorlattal vagy legalább hároméves szakképzőintézmény-vezetői gyakorlattal, valamint 
pedagógus-szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.
(7) Az Intézményfenntartó Központ általános és szakmai elnökhelyettesét, valamint gazdasági vezetőjét – az elnök 
javaslatára – a miniszter nevezi ki és menti fel.
(8) Az  Intézményfenntartó Központ szakképzési elnökhelyettesét – a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter javaslatára és egyetértésével – a miniszter nevezi ki és menti fel.”

3. §  Az R. 5. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  járási és fővárosi kerületi tankerületet, valamint a  megyeközponti és fővárosi tankerületet a  tankerületi 
igazgató vezeti.
(2) Tankerületi igazgatónak az nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és
a) pedagógus,
b) jogász vagy
c) közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi képzési területen szerzett
szakképzettséggel, valamint az oktatási igazgatás területén teljesített legalább öt éves gyakorlattal és – pedagógus- 
vagy közigazgatási, illetve jogi – szakvizsgával rendelkezik.”

4. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) Az  elnök – a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvényben (a  továbbiakban: Nkt.) 61.  § (6) és 
(8)  bekezdésében és e  rendelet 4.  § (5)  bekezdésében meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – 
gyakorolja az  Intézményfenntartó Központban foglalkoztatottak felett a  munkáltatói jogokat. A  munkáltatói 
jogok gyakorlását az  elnök vezető beosztású kormánytisztviselőre, magasabb vezetői megbízással rendelkező 
közalkalmazottra átruházhatja, továbbá a  köznevelési intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező 
közalkalmazottjára az Nkt.-ban foglaltak szerint átruházza.
(2) A  tankerületi igazgatót – a  tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 
kormánymegbízottja véleményének kikérésével – a miniszter egyetértésével az elnök nevezi ki és menti fel.”

5. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Intézményfenntartó Központ a  köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési 
intézmények tekintetében)
„k) ellátja a jogszabályokban meghatározott fenntartói feladatokat,”
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 (2) Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Intézményfenntartó Központ feladatkörében – a miniszter ágazati irányítási feladataihoz kapcsolódóan –
a) javaslatot tesz a  miniszternek a  tankerületek illetékességi területe módosításának kezdeményezésére, 
közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében,
b) elemzi az  Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézményben lefolytatott ellenőrzések 
eredményeit, és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek 
kidolgozására, módosítására,
c) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt,
d) közreműködik valamennyi az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel kapcsolatos szakmai vizsga 
központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában, mint 
a szakképző intézmények fenntartója, és
e) ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott további feladatokat.”

 (3) Az R. 7. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) A  megyeközponti tankerület és a  fővárosi tankerület szakképzésért felelős szervezeti egységének vezetője 
a szakképzés-specifikus szakmai feladatok tekintetében a szakképzési elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt áll és 
a szakképzési elnökhelyettes egyetértésével az elnök nevezi ki és menti fel.”

 (4) Az R. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  Intézményfenntartó Központ biztosítja a  szakszervezeti érdekegyeztetés rendszerének működését. 
A  közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érintő munkajogi döntések meghozatala előtt egyeztet 
a reprezentatív szakszervezetekkel. Az Intézményfenntartó Központ tevékenysége során együttműködik a szakmai 
és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint az  országos nemzetiségi önkormányzatokkal. Az  Intézményfenntartó 
Központ biztosítja a Nemzeti Pedagógus Kar javaslattevő és véleményezési jogkörét a közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, valamint az  Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata kialakítása, kiadása 
vonatkozásában.”

6. §  Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § E rendelet alkalmazásában:
1. fővárosi kerületi tankerület: a köznevelési feladatok ellátásának egysége, melynek illetékességi területe megegyezik 
az adott fővárosi kerület közigazgatási területével, székhelye az adott kerületben található,
2. fővárosi tankerület: a  köznevelési feladatok ellátásának egysége, melynek illetékességi területe megegyezik 
Budapest közigazgatási területével, székhelye megegyezik az Intézményfenntartó Központ székhelyével,
3. funkcionális feladat: a  fenntartói funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által 
ellátott szervi működést szolgáló – nem szakmai feladatellátáshoz kötődő – belső igazgatási feladat, különösen 
a  humánpolitikai és humán-erőforrás gazdálkodási, költségvetési gazdálkodási, pénzügyi-számviteli, eszköz- 
és vagyongazdálkodási, iratkezelési, jogi (peres képviseleti), nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, 
ellenőrzési, koordinációs, saját szervi működtetését szolgáló informatikai és informatikai rendszerfenntartási, 
kommunikációs feladatok, valamint a személyi, tárgyi, műszaki, pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló műveletek,
4. járási tankerület: a köznevelési feladatok ellátásának egysége, melynek illetékességi területe megegyezik az adott 
járás közigazgatási területével, székhelye megegyezik az adott járási hivatal székhelyével,
5. megyeközponti tankerület: a  köznevelési feladatok ellátásának egysége, melynek illetékességi területe 
megegyezik az  adott megye közigazgatási területével, székhelye – Pest megye kivételével – megegyezik az  adott 
megyeszékhellyel.”

7. §  Hatályát veszti az R.
a) 3. § (3) bekezdése, és
b) 7. § (3) bekezdés f ) pontja, (5) és (8) bekezdése.

8. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

A Kormány a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a  továbbiakban: NKFI Alap) terhére nyújtható támogatásokat 
e rendelet előírásai szerint kell odaítélni.

 (2) Az NKFI Alapból támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) 
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, egyéni vállalkozó és természetes 
személy részére nyújtható.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
 1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,
 2. alapkutatás: a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014.  évi LXXVI.  törvény 

(a továbbiakban: KFItv.) 3. § 1. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,
 3. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
 4. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás,

 5. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

 6. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
 7. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
 8. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
 9. együttműködéshez kötődő tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 64. pontja szerinti tanácsadás,
10. együttműködéshez kötődő támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 65. pontja szerinti 

szolgáltatás,
11. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti innováció,
12. elsődleges mezőgazdasági termelés: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 

I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi 
tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

13. első kereskedelmi értékesítés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 75. pontja szerinti értékesítés,
14. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
15. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
16. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 32.  pontja szerinti 

növekedés,
17. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás 

vonatkozásában a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet 3.  cikk (2)  bekezdése szerinti 
partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,

18. független magánbefektető: olyan magánbefektető, amely a  befektetés tárgyát képező kis- és 
középvállalkozásnak nem részvényese (pl. a  tulajdonosi szerkezettől függetlenül az  üzleti angyal és 
a pénzügyi közvetítő, ha az teljes mértékben viseli befektetése kockázatát),

19. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
20. hatékony együttműködés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 90. pontja szerinti együttműködés,
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21. hitel: olyan megállapodás, amelyben a  hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget 
meghatározott időre a  hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a  hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy 
meghatározott időszakon belül visszafizesse az  összeget (pl. kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, 
ideértve a  lízinget is, amely a  hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már 
meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható),

22. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
23. induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új 

létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának 
a  létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes 
termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a  részesedésszerzés kivételével 
olyan létesítmény eszközeinek az  eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely 
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,

24. innovációs klaszter: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 92. pontja szerinti klaszter,
25. innovációs tanácsadás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 94.  pontja szerinti tanácsadás, 

segítségnyújtás és képzés,
26. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,
27. innovatív vállalkozás: az a vállalkozás, amely

a) független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új vagy az iparági 
legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor technológiai vagy 
ipari sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy folyamatot fejleszt ki, 
vagy

b) esetén a  támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a  működési költségek 
legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik ki,

28. alkalmazott kutatás: a KFItv. 3. § 2. pontja szerinti tervezett kutatás vagy célzott vizsgálat,
29. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,
30. kezességvállalási mérték: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 68. pontja szerinti mérték,
31. kiegészítő befektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 77. pontja szerinti befektetés,
32. kilépési stratégia: adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő vagy befektető általi 

megszüntetésére vonatkozó terv (pl. kereskedelmi értékesítés, leírás, részvények, kölcsönök visszafizetése, 
más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére történő eladás, pénzügyi intézmény részére történő 
eladás, valamint nyilvános forgalomba hozatallal történő értékesítés),

33. kirendelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 98. pontja szerinti alkalmazás,
34. kiváltási tőke: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 78. pontja szerinti tőke,
35. kísérleti fejlesztés: a KFItv. 3. § 7. pontja szerinti fejlesztés,
36. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,
37. kockázatfinanszírozási célú befektetés: a  végső kedvezményezett kis- és középvállalkozásnak nyújtott 

sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetés, hitel, kezességvállalás, illetve ezek kombinációja,
38. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
39. közvetlenül a  beruházási projekt által létrehozott munkahely: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 

62. pontja szerinti munkahely,
40. kutatás-fejlesztés: a KFItv. 3. § 11. pontjában meghatározott tevékenység,
41. kutatás-fejlesztési projekt: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 25.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott 

kategóriák közül egyet vagy többet érintő tevékenységeket magában foglaló olyan művelet, amely egy adott 
gazdasági, tudományos vagy műszaki jellegű, előre világosan meghatározott céllal rendelkező oszthatatlan 
feladat végrehajtására irányul. Amennyiben két vagy több kutatás-fejlesztési projekt nem választható el 
egyértelműen egymástól és különösen, amikor a  technológiai siker valószínűsége az  érintett projektek 
tekintetében nem független egymástól, azok egyetlen projektként tekintendők,

42. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra,
43. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,
44. kvázisajáttőke-befektetés: a  saját tőke és a  hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely 

az  elsőhelyi hitelnél magasabb, de a  törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár és a  nemfizetéssel 
szemben nincs biztosítva, valamint amelynek hozama a  tulajdonos számára elsősorban a  célvállalkozás 
nyereségétől vagy veszteségétől függ (pl. a biztosíték nélküli és alárendelt kölcsöntőke, ideértve a mezzanin 
tőkét is, tőkévé alakítható adósság vagy elsőbbségi tőke),
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45. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
46. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális 

javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a  létesítmény bezárásra került vagy – ha nem 
vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó 
a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

47. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,
48. megbízott szervezet: az  Európai Beruházási Bank és az  Európai Beruházási Alap vagy olyan nemzetközi 

pénzügyi intézmény, amelynek részvényese a  tagállam, vagy valamely tagállamban letelepedett, valamely 
hatóság, közjogi szervezet vagy közfeladatot ellátó magánjogi szervezet ellenőrzése alatt álló, közérdeket 
megvalósító pénzügyi intézmény, melyet az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek vagy a  helyébe lépő jogszabálynak megfelelően 
választottak vagy jelöltek ki, és amelyet a  tagállam bízott meg kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
végrehajtásával,

49. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,
50. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 

munkavállaló,
51. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
52. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
53. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
54. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, 

amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költségek összege az  összeszámítási szabályt figyelembe véve 
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

55. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,
56. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
57. összeszámítási szabály: a  nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak 

kell tekinteni az  igénybejelentésben szereplő beruházást és az  igénybejelentő beruházó, valamint 
az  igénybejelentő beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által 
háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül az  igénybejelentésben szereplő beruházással azonos 
megyében megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat,

58. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény,
59. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás,
60. sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett tőkejuttatás egy 

vállalkozás számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése ellenében,
61. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
62. szervezeti együttműködés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 63. pontja szerinti együttműködés,
63. szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti innováció,
64. szénipar: az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a  szén tekintetében megállapított 

és a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i  
2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló 
minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos 
tevékenység,

65. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a  kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, 
immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, 
illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,

66. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,
67. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,
68. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
69. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
70. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
71. tőkejuttatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 70. pontja szerinti juttatás,
72. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 76.  pontja szerinti 

kis- és középvállalkozás,
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73. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális 
javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény 
tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a  korábban 
végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az  olyan létesítmény eszközeinek 
független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra 
került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott 
létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek,

74. végső kedvezményezett: az az első kockázatfinanszírozási célú befektetés időpontjában tőzsdén nem jegyzett 
kis- és középvállalkozás, amely
a) még egyetlen piacon sem működik,
b) az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint 7 éve működik valamely piacon, vagy
c) új termék- vagy földrajzi piacra való belépés céljából készített üzleti terv alapján az előző 5 évben 

elért átlagos éves árbevétele 50%-át meghaladó első kockázatfinanszírozási célú befektetést 
igényel.

 (2) Az  újonnan létrehozott vállalkozás esetén az  alapítók az  (1)  bekezdés 18.  pontja szerinti független 
magánbefektetőnek minősülnek.

 (3) Pénzügyi előzményekkel nem rendelkező induló vállalkozás esetén az  (1)  bekezdés 27.  pont b)  alpontja szerinti 
arányt a folyó pénzügyi időszak független könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatásában kell kimutatni.

II. FEJEZET 
UNIÓS VERSENYJOGI ÉRTELEMBEN VETT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

3. Kutatási és tudásközvetítő szervezet, kutatási infrastruktúra és vállalkozás közötti 
együttműködésre vonatkozó szabályok

3. § (1) Amennyiben kutatási és tudásközvetítő szervezet vagy kutatási infrastruktúra szerződéses kutatást végez 
vagy kutatási szolgáltatást nyújt vállalkozás részére, az  nem minősül a  kutatási és tudásközvetítő szervezeten 
vagy a  kutatási infrastruktúrán keresztül a  vállalkozás részére nyújtott állami támogatásnak, ha a  kutatási és 
tudásközvetítő szervezet vagy a kutatási infrastruktúra megfelelő díjazásban részesül a szolgáltatásaiért, és az alábbi 
feltételek teljesülnek:
a) a  kutatási és tudásközvetítő szervezet vagy a  kutatási infrastruktúra a  kutatási szolgáltatását vagy 

a szerződéses kutatást piaci áron nyújtja, vagy
b) amennyiben nincs piaci ár, a  kutatási és tudásközvetítő szervezet vagy kutatási infrastruktúra olyan áron 

nyújtja a kutatási szolgáltatást vagy szerződéses kutatást, amely
ba) tükrözi a kutatási szolgáltatás vagy szerződéses kutatás teljes költségét, valamint magában foglalja 

a szolgáltatás ágazatában tevékenykedő vállalkozások által szokásosan alkalmazott árrést, vagy
bb) olyan piaci alapon zajló tárgyalások eredményeképpen alakult ki, amelyek során a  kutatási és 

tudásközvetítő szervezet vagy kutatási infrastruktúra szolgáltatásnyújtói minőségében annak 
érdekében tárgyalt, hogy a szerződés megkötésekor legmagasabb gazdasági előnyre tegyen szert, 
és a kialkudott ár legalább a határköltségeit fedezze.

 (2) Amennyiben a  szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok, hasznosítási vagy felhasználási jogok a  kutatási és 
tudásközvetítő szervezetnél vagy a  kutatási infrastruktúránál maradnak, azok piaci értéke levonható az  érintett 
szolgáltatásokért fizetendő árból.

4. § (1) Vállalkozás és kutatási és tudásközvetítő szervezet vagy kutatási infrastruktúra által közösen megvalósított 
együttműködési projekt esetén a  vállalkozás nem részesül állami támogatásban, ha az  alábbi feltételek egyike 
teljesül:
a) vállalkozás viseli a projekt teljes költségét,
b) a  szellemi tulajdoni oltalmat nem élvező együttműködési eredmény széles körben terjeszthető, vagy 

a  kutatási és tudásközvetítő szervezet vagy kutatási infrastruktúra tevékenységeiből származó szellemi 
alkotáshoz fűződő jogok teljes egészében a  kutatási és tudásközvetítő szervezetet vagy kutatási 
infrastruktúrát, illetve tudományos közlemény esetében a  szerzői jog az  együttműködési projektben részt 
vevő kutatókat illeti meg,
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c) a  projektből származó szellemi alkotáshoz fűződő jogok és az  azokkal összefüggő hasznosítási 
vagy felhasználási jog az  együttműködő partnereket illeti meg úgy, hogy az  megfelelően tükrözze 
hozzájárulásaikat és érdekeiket, vagy

d) a  kutatási és tudásközvetítő szervezet vagy kutatási infrastruktúra a  piaci árnak megfelelő ellenértéket 
kap a  tevékenységéből származó és a  részt vevő vállalkozásnak átadott, vagy a  részt vevő vállalkozás által 
hasznosítható vagy felhasználható szellemi alkotáshoz fűződő jogért.

 (2) A  részt vevő vállalkozás által a kutatási vagy tudásközvetítő szervezetnek vagy kutatási infrastruktúrának az adott 
szellemi tulajdoni oltalmat eredményező tevékenysége költségéhez nyújtott hozzájárulás értékének összege 
levonható a piaci árból.

4. Támogatási kategóriák

5. §  Ha a KFItv. alapján nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a KFItv.
 1. 20.  §-a, 24.  § (1)  bekezdés b)–c), f ) és i)  pontjai és 28.  § a), d), e), g)–h), k) és n)  pontjai alapján regionális 

beruházási támogatás,
 2. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b)–c), f ) és i) pontjai és 28. § a), d), e), g)–h), k) és n) pontjai alapján a 651/2014/EU 

bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
 3. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés a)–c), i) és k) pontjai, 28. § a-c) és e)–g) pontjai és 35. § (1) bekezdése alapján a kis- 

és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás,
 4. 20.  §-a, 24.  § (1)  bekezdés b) és h)–i)  pontjai és 28.  § c) és e)–j)  pontjai alapján a  kis- és középvállalkozás 

vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás,
 5. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés c), i) és k) pontjai és 28. § a)–b), e), g)–h) és k) pontjai alapján kockázatfinanszírozási 

támogatás,
 6. 20.  §-a, 24.  § (1)  bekezdés a)–c), f )–i) és k)  pontjai, 28.  § a)–c), e)–g) és i)–n)  pontjai és 35.  § (1)  bekezdése 

alapján induló vállalkozásnak nyújtott támogatás,
 7. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b)–c), f )–g) és h)–i) pontjai és 28. § a)–b), d)–e) és h)–m) pontjai alapján, valamint 

a 24. § (1) bekezdés a), d), e) és j)–k) pontjai és 28. § c) pontja alapján akkor, ha az adott tevékenység kutatás-
fejlesztési projekthez kapcsolódik, kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás,

 8. 20.  §-a, 24.  § (1)  bekezdés b)–c), f ) és i)  pontjai és 28.  § a), d), h) és m)–n)  pontjai alapján kutatási 
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,

 9. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b)–c), f ), i) és k) pontjai, 28. § a), d)–e), g)–h) és m)–n) pontjai és 35. § (1) bekezdése 
alapján innovációs klaszterre nyújtott támogatás,

10. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés g)–i) és k) pontjai, 28. § a)–b), e)–g) és i)–l) pontjai és 35. § (1) bekezdése alapján kis- 
és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,

11. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b)–c) és i) pontjai és 28. § a)–b), e) és g)–h) pontjai alapján eljárási innováció és 
szervezési innováció támogatásához nyújtott támogatás,

12. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés b)–c), f )–g) és h)–i) pontjai és 28. § a)–b), d)–e) és h)–m) pontjai alapján, valamint 
a 24. § (1) bekezdés a), d), e) és j)–k) pontjai és 28. § c) pontja alapján akkor, ha az adott tevékenység kutatás-
fejlesztési projekthez kapcsolódik, halászati- és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás,

13. 20. §-a, 24. § (1) bekezdés h)–i) pontjai és 28. § e)–g), és i)–j) pontjai alapján képzési támogatás,
14. 20. §-a, 24. § (1) bekezdése, 28. §-a és 35. § (1) bekezdése alapján csekély összegű támogatás,
15. 20.  §-a, 24.  § (1)  bekezdés a)–c), f ) és h)–i)  pontjai és 28.  § a)–b), d)–e), g)–i) és n)  pontjai alapján csekély 

összegű közszolgáltatási támogatás,
16. 20.  §-a, 24.  § (1)  bekezdés a)–c), f ) és h)–i)  pontjai és 28.  § a)–b), d)–e), g)–i) és n)  pontjai alapján 

közszolgáltatásért járó ellentételezés
nyújtható.

5. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

6. § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet, az  1407/2013/EU bizottsági rendelet és a  360/2012/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

 (2) Ha a  támogatás nyújtása az  uniós állami támogatási szabályok értelmében az  Európai Bizottság előzetes 
jóváhagyásától függ, a  támogatási döntés csak az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát 
követően hozható meg.
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 (3) A  pályázati felhívás és az  egyedi döntés az  egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályoknál szigorúbb 
szabályokat is megállapíthat.

7. §  A kedvezményezett köteles a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés 
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

8. § (1) Nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az  Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) közszolgáltatásért járó ellentételezés, – a  45.  § (4)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – csekély 

összegű támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére.
 (2) Nem ítélhető meg

a) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013.  december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a  továbbiakban: 
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, 
feldolgozásához és értékesítéséhez a 6–9. és 20. alcím szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 6–7., 9., 11, 19–20. alcím szerinti támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás 

részére támogatás, ha
ca) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az  az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 
kialakításához és működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f ) támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

9. §  A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a  kedvezményezett  
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó 
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

10. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e  rendelet szerinti támogatás abban 
az  esetben halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, 
ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (2) Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (3) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, 
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (4) A  11. alcím szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, 
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható 
költségekkel nem rendelkező támogatás a  csoportmentességi rendeletekben és az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

11. § (1) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek levonása 
előtt kell figyelembe venni. Ha a  támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a  támogatás összegének 
a támogatástartalmat kell tekinteni.

 (2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont 
kamatláb alkalmazásával.
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12. §  Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a támogatás összege
 1. regionális beruházási támogatás esetén a  beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt 

–  figyelembe véve a  nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az  összeget, 
amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó 
elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,

 2. a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási 
támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget,

 3. a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási 
projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 4. a  kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként 
meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 5. kockázatfinanszírozási támogatás esetén végső kedvezményezettenként meghaladja a  15 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget,

 6. induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a 30–32. §-ban meghatározott mértéket,
 7. kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

a) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a  projekt elszámolható költségeinek több mint fele az  alapkutatás kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

b) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha 
a  projekt elszámolható költségeinek több mint fele az  alkalmazott kutatás kategóriájába vagy 
együttesen véve az  alkalmazott kutatás és az  alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel 
kapcsolatban merül fel,

c) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
ha a  projekt elszámolható költségeinek több mint fele a  kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó 
tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

d) meghaladja az  a)–c)  alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az  EUMSz 185.  cikke 
vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

e) meghaladja az a)–d) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást 
visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához 
használt módszertan hiánya esetén az  elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) 
és, ha az  intézkedés biztosítja, hogy a  projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján 
megállapított, sikeres befejezése esetén az  előleg legalább a  támogatás odaítélésekor irányadó 
diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

f ) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén 
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

 8. a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget,

 9. az innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetén klaszterenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget,

10. a  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként 
meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

11. az  eljárási innováció és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és projektenként 
meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

12. képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

13. §  E rendelet alapján
a) regionális beruházási támogatás esetén 2020. december 31-ig,
b) a 7–18. alcím szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,
c) csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,
d) csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetén 2019. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.
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6. A regionális beruházási támogatás

14. § (1) A  regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) igénybevételének 
feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, 
vagy

ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az  Atr. 25.  § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.

 (2) A  termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a  támogatás akkor vehető igénybe, 
ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz 
kapcsolódó eszközökre a  kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenés összegét.

 (3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel vagy termékkel történő bővítését eredményező 
beruházáshoz a  támogatás akkor vehető igénybe, ha az  elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják 
az  eredeti tevékenység keretében használt és az  új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek 
a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

15. § (1) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a  beruházással 
létrehozott tevékenységet az  üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás 
esetén legalább három évig fenntartja.

 (2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak 
minősül.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a  gyors technológiai változások miatt a  fenntartási 
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a  fenntartási időszak alatt 
a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és 
támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem 
részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell 
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

 (4) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  beruházó az  elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból 
biztosítja, továbbá a  teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a  támogató számára 
bemutatja.

16. §  Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási 

szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f ) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 

beruházáshoz,
g) az  1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek 

termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,
h) ha a  beruházó a  kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett 

meg az  EGT területén, vagy a  támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat 
alapján  – tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az  EGT területén a  támogatási 
kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két éven belül.

17. § (1) A  támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az  egyes régiókban az  Atr. 25.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.
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 (2) A  támogatási intenzitás – a  nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, 
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a  beruházó a  kérelem benyújtásakor, valamint a  döntés 
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

 (3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott 
mérték.

 (4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését 
megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a  kedvezményezett által vagy a  kedvezményezettől 
független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy 
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

 (5) Ha az  összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az  adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás 
jelenértéken kisebb, mint a  (4)  bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez  a  kisebb összeg 
az  odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a  (4)  bekezdésben 
meghatározott összegig nyújtható.

 (6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a  jelenértéken 50 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek 
személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

18. § (1) A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és 

b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
 (2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a  tárgyi eszköznek a  számvitelről a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 47.  §-a, 
48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

b) immateriális javak esetén a  vagyoni értékű jogok és a  szellemi termékek (a  továbbiakban: támogatható 
immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

 (3) Az  elszámolható költség az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  beruházás üzembe helyezését követő 
háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók 
–  Sztv. 79.  §-a szerint elszámolható – személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege a  munkakör betöltésének 
napjától számítva, ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket.

 (4) A tárgyi eszköz bérletéhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a  földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a  beruházás üzembe 

helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a  beruházás üzembe helyezését követő 
legalább három évig fennáll, illetve

b) a  pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza 
az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

 (5) Tárgyi eszköz esetén az  elszámolható költséget a  szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az  a  beruházó és 
a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján 
merült fel.

 (6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz 

a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez 

kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f ) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

 (7) A támogatás keretében nem számolható el
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
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b) a  korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre 
a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

c) az  olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a  beruházó nehéz helyzetben 
lévő vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

d) a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 4.  § 31/c.  pontja szerinti 
személygépkocsi költsége,

e) nagyvállalkozásnál a  korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény 
felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

 (8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi 

a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással 

létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen 
fenntartja,

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött 
új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

19. §  A beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az  építési naplóba történő első bejegyzés vagy az  építésre vonatkozó első 

visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első megrendelés napja,
bb) – a  ba)  alpont szerinti megrendelés hiányában – az  arra vonatkozóan megkötött szerződés 

létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által 

aláírással igazolt átvételi nap az  első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását 
igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás 
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

20. §  Ha a  támogatást kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtják, az  infrastruktúrához való hozzáférést átlátható és 
megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani.

7. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott 
beruházási támogatás

21. § (1) A  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás 
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.

 (2) A  támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az  elszámolható költségek 20%-át, 
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

 (3) A támogatás keretében
a) a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházás költsége,
b) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült bérköltsége
számolható el.

 (4) A  támogatás a  18.  § (2), (3) és (5)  bekezdése, (6)  bekezdés a)–d)  pontja, (7)  bekezdés a)–d)  pontja, valamint 
(8) bekezdés a)–c) pontja szerinti feltételekkel nyújtható.

8. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

22. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 189. szám 26721

 (2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy 
az  érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat 
a  vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz 
vagy hirdetéshez).

9. A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

23. § (1) A  kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A  támogatás keretében a  vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a  kiállító 
helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

10. A kockázatfinanszírozási támogatás

24. § (1) A  kis- és középvállalkozás pénzügyi forráshoz juttatása érdekében a  pénzügyi közvetítő, illetve annak kezelője, 
független magánbefektető és végső kedvezményezett részére kockázatfinanszírozási támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.

 (2) A pénzügyi közvetítő részére nyújtott kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló támogatás formái:
a) tőkebefektetés,
b) kvázisajáttőke-befektetés,
c) tőkejuttatás,
d) kockázatfinanszírozási célú befektetést szolgáló hitel, vagy
e) kockázatfinanszírozási célú befektetésekből eredő veszteségek fedezésére nyújtott kezességvállalás.

 (3) A független magánbefektető részére a (2) bekezdés szerinti formában nyújtható támogatás.
 (4) A végső kedvezményezett részére nyújtott támogatás formái:

a) sajáttőke-befektetés,
b) kvázisajáttőke-befektetés,
c) hitel,
d) kezességvállalás, vagy
e) az a)–d) pont szerinti támogatási formák kombinációja.

25. § (1) A 24. § (4) bekezdése szerinti támogatás teljes összege intézkedésenként és vállalkozásonként nem haladhatja meg 
a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

 (2) A  támogatás a  következő feltételek fennállása esetén irányulhat – akár a  2.  § (1)  bekezdés 74.  pont b)  alpontja 
szerinti időszak elteltét követően is – a végső kedvezményezettbe történő kiegészítő befektetésre:
a) a támogatás a kiegészítő befektetéssel együtt sem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget,
b) az eredeti üzleti terv tartalmazta a kiegészítő befektetés lehetőségét, és
c) a  kiegészítő befektetésben részesülő vállalkozás nem válik a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet 

3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozássá – ide nem értve a támogatást nyújtó pénzügyi közvetítő 
vagy a független magánbefektető kapcsolt vállalkozását – vagy ha a kapcsolt vállalkozások együttesen is kis- 
és középvállalkozásnak minősülnek.

 (3) Végső kedvezményezettbe történő sajáttőke-befektetés és kvázisajáttőke-befektetés esetén kiváltási tőkéhez 
abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kiváltási tőkéhez kapcsolódóan a befektetés valamennyi fordulójában 
az adott befektetés legalább 50%-ának megfelelő új tőkét is bevonnak.

26. § (1) A  24.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti tőkebefektetés és b)  pontja szerinti kvázisajáttőke-befektetés esetén 
a pénzügyi közvetítő összesített tőke-hozzájárulásának és lejegyzett, de be nem fizetett tőkéjének legfeljebb 30%-a 
fordítható likviditáskezelési célra.

 (2) A végső kedvezményezett részére nyújtott támogatás esetén a pénzügyi közvetítő vagy a végső kedvezményezett 
szintjén további független magánbefektetői forrást kell bevonni oly módon, hogy az  alap szintjén összesített 
magánbefektetői részvételi arány elérje a kockázatfinanszírozási célú befektetés
a) 10%-át a 2. § (1) bekezdés 74. pont a) alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén, amely egyetlen piacon 

sem hajtotta még végre első kereskedelmi értékesítését,
b) 40%-át a 2. § (1) bekezdés 74. pont b) alpontja szerinti végső kedvezményezett esetén,
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c) 60%-át a  2.  § (1)  bekezdés 74.  pont c)  alpontja szerinti végső kedvezményezettnél és a  2.  § (1)  bekezdés 
74. pont b) alpontja szerinti időszak eltelte után történő kiegészítő befektetés esetén.

 (3) Ha a pénzügyi közvetítő által végrehajtott kockázatfinanszírozási célú befektetés a (2) bekezdésben meghatározott 
különböző fejlődési szakaszban lévő végső kedvezményezettekre irányul – és a  magánbefektetői részvétel 
az alap szintjén valósul meg – a pénzügyi közvetítőnek el kell érnie legalább a portfólióban szereplő befektetések 
vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti minimális magánbefektetői arány súlyozott átlagát.

27. § (1) A  pénzügyi közvetítő kiválasztása során nem tehető különbség az  alapján, hogy azok mely tagállamban vannak 
letelepedve vagy bejegyezve. A  pénzügyi közvetítővel szemben kizárólag olyan feltétel támasztható, amely előre 
meghatározott és a befektetés jellegével objektív módon indokolható.

 (2) A kockázatfinanszírozási célú intézkedés megbízott szervezet bevonásával is végrehajtható.
 (3) A  pénzügyi közvetítőt üzleti alapon kell irányítani. Ez  a  követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a  pénzügyi 

közvetítő, illetve – a kockázatfinanszírozási célú befektetés típusától függően – annak kezelője
a) jogszabály vagy szerződés alapján, professzionális alapkezelő gondosságával, jóhiszeműen és 

az összeférhetetlenség elkerülésével jár el,
b) általi alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett zajlik,
c) javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak, mely követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a pénzügyi 

közvetítőt, vagy annak kezelőjét objektív kritériumokon (pl. tapasztalat, szakértelem, valamint operatív és 
pénzügyi kapacitás) alapuló, nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes pályázati eljárás útján választják ki,

d) teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül vagy saját forrásai társbefektetése útján részt vállal 
a  befektetési kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az  állami befektető 
érdekével és

e) befektetési stratégiája, a befektetés kritériumai és tervezett ütemezése előre meghatározott.
 (4) A  befektető képviseltetheti magát a  befektetési alap irányító testületében (pl. felügyelőbizottságban, tanácsadó 

bizottságban).

28. § (1) A kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a következő feltételeket kell teljesítenie:
a) a kockázatfinanszírozási intézkedést egy vagy több pénzügyi közvetítőn keresztül kell végrehajtani,
b) a pénzügyi közvetítőt, a magánbefektetőt az alapkezelőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes 

eljárás alapján kell kiválasztani, amely megfelel az  uniós és nemzeti jogszabályoknak és amelynek célja 
– a kezességvállalástól eltérő befektetések esetén – a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben 
az aszimmetrikus nyereségmegosztást előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség megosztási rendszer 
kialakítása,

c) az  állami befektetőt terhelő első veszteséget a  teljes befektetés 25%-ára kell korlátozni, ha az  állami és 
magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus és

d) a 24. § (2) bekezdés e) pontja szerinti kezességvállalás esetén a kezességvállalási mérték nem haladhatja meg 
a kezességvállalással biztosított portfolió 80%-át, a tagállamot terhelő teljes veszteség a kezességvállalással 
biztosított portfólió 25%-át.

 (2) Az  (1)  bekezdés d)  pontja esetén kizárólag a  kezességvállalással biztosított portfólió várt veszteségét fedező 
kezességvállalás nyújtható díjmentesen. Ha a  kezességvállalás a  nem tervezett veszteség fedezésére is 
szolgál, a  pénzügyi közvetítő a  kezességvállalásnak a  nem tervezett veszteséget fedező részére piaci mértékű 
kezességvállalási díjat fizet.

 (3) A  végső kedvezményezett számára kezességvállalást vagy hitelt nyújtó kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek 
a következő feltételeket kell teljesítenie:
a) az  intézkedés eredményeként a  pénzügyi közvetítő olyan befektetést valósít meg, amely a  támogatás 

elmaradása esetén nem, illetve csak korlátozott vagy eltérő módon valósult volna meg, továbbá a pénzügyi 
közvetítőnek igazolnia kell, hogy olyan mechanizmust működtet, amely biztosítja, hogy az  intézkedés által 
nyújtott gazdasági előny nagyobb mértékű finanszírozás, kockázatosabb portfólió finanszírozása, a szükséges 
fedezet mértékének, a  kezességvállalási díjnak vagy a  kamatlábaknak a  csökkentése által a  lehető 
legteljesebb mértékben átadásra kerül a végső kedvezményezettnek,

b) hitel esetén a 25. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb befektetési összeg nagyságának megállapítása során 
a hitel névértékét kell figyelembe venni, és
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c) kezességvállalás esetén a  25.  § (1)  bekezdése szerinti legmagasabb befektetési összeg nagyságának 
megállapítása során a  hitel névértékét kell figyelembe venni, továbbá a  kezességvállalással a  fennálló hitel 
legfeljebb 80%-a biztosítható.

 (4) A  finanszírozási döntéseket nyereségorientáltan kell meghozni, ami a  következő feltételek teljesülése esetén 
biztosítható:
a) a pénzügyi közvetítőt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően hozzák létre,
b) a  tagállam vagy a  27.  § (2)  bekezdése szerinti megbízott szervezet a  pályázati felhívásban meghatározott 

módon átvilágítja a pénzügyi közvetítőt annak érdekében, hogy biztosítható legyen az üzleti szempontból 
megalapozott befektetési stratégia alkalmazása, beleértve egy olyan megfelelő kockázatdiverzifikációs 
politikát, amelynek célja a gazdasági megvalósíthatóság és – az adott befektetési portfólió mérete és területi 
lefedettsége szempontjából – a hatékonyság elérése,

c) a  végső kedvezményezettnek biztosított kockázatfinanszírozás olyan életképes üzleti terven alapul, amely 
részletesen ismerteti a  terméket, az  értékesítés és a  jövedelmezőség alakulását, előzetesen kimutatva 
az üzleti terv pénzügyi életképességét, és

d) minden tőkebefektetésre és kvázisajáttőke-befektetésre vonatkozóan világos és reális kilépési stratégia kerül 
kidolgozásra.

11. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás

29. §  Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) azon tőzsdén 
nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, nem összefonódás útján 
jött létre és még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt 
éves periódus kezdete a  gazdasági tevékenység megkezdésének az  időpontja vagy a  gazdasági tevékenységre 
vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

30. § (1) Ha a támogatás formája nem piaci kamatozású, legfeljebb tízéves futamidőre nyújtott hitel, annak névértéke nem 
haladhatja meg
a) az 1 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén az 1,5 millió eurónak 

megfelelő forintösszeget,
c) az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a  2 millió eurónak 

megfelelő forintösszeget.
 (2) Az  5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező hitel esetén a  névérték legmagasabb összege az  (1)  bekezdésben 

meghatározott összeg, valamint a  10 év és a  hitel tényleges futamideje hányadosának szorzataként határozható 
meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű hitel esetén a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű hitelre 
vonatkozó legmagasabb összeggel.

31. § (1) Ha a  támogatás formája nem piaci díj ellenében, legfeljebb 10 éves futamidőre nyújtott kezességvállalás, 
a kezességvállalással biztosított hitel névértéke nem haladhatja meg
a) az 1,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 2,25 millió eurónak 

megfelelő forintösszeget,
c) az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a  3 millió eurónak 

megfelelő forintösszeget.
 (2) Az 5 és 10 év közötti futamidővel rendelkező kezességvállalás esetén a kezességvállalással biztosított legmagasabb 

hitelösszeg az  (1)  bekezdésben meghatározott összeg, valamint a  10 év és a  kezességvállalás tényleges 
futamideje hányadosának szorzataként határozható meg. Az 5 évnél rövidebb futamidejű kezességvállalás esetén 
a legmagasabb összeg megegyezik az 5 éves futamidejű kezességvállalásra vonatkozó legmagasabb összeggel.

 (3) A kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló hitel összegének 80%-át.

32. §  Ha a  támogatás formája vissza nem térítendő támogatás – ide értve a  sajáttőke-befektetést és a  kvázisajáttőke-
befektetést is –, kamatlábcsökkentés vagy kezességvállalási díjcsökkentés, annak bruttó támogatási egyenértéke 
nem haladhatja meg
a) a 0,4 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
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b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget,

c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget.

33. § (1) A  kedvezményezett támogatásban részesülhet a  30–32.  §-ban meghatározott támogatási eszközök kombinációja 
révén is, ha az  egyik támogatási eszközzel nyújtott támogatásnak az  adott eszközre vonatkozóan megengedett 
legmagasabb támogatási összege alapján kiszámított hányadát figyelembe veszik a  kombinált eszköz részét 
képező másik eszközre vonatkozóan megengedett legmagasabb támogatási összeg maradványhányadának 
meghatározásához.

 (2) Innovatív kisvállalkozás esetén a 30–32. §-ban meghatározott legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.

12. A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

34. § (1) A  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) 
a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

 (2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:
a) alapkutatás,
b) alkalmazott kutatás,
c) kísérleti fejlesztés,
d) megvalósíthatósági tanulmány.

 (3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti 
kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

 (4) A támogatásra a 48. § (1)–(2) és (4) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

35. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.
 (2) A 34. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a  kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a  projektben való 
foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az  eszközök, berendezések költsége a  projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy 
ahol ezeket az  eszközöket és felszereléseket nem a  teljes élettartamuk alatt használják a  projekthez, 
csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított amortizációs költségek 
számolhatóak el,

c) az  épületek és a  földterület költsége a  projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy 
az  épületek esetén csak az  általános számviteli elvek alapján elfogadott, a  projekt idejére számított 
amortizációs költségek, földterület esetén a  vételár és járulékos költségei, illetve a  ténylegesen felmerülő 
beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a  tanácsadás és hasonló szolgáltatások 
költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

 (3) A  34.  § (2)  bekezdés d)  pontja esetén a  támogatás keretében a  megvalósíthatósági tanulmány költsége 
számolható el.

36. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b) alkalmazott kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
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b) 15 százalékponttal növelhető, ha
ba) a  projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás 

bevonásával, vagy legalább két uniós tagállamban, vagy egy uniós tagállamban és egy, az  EGT 
megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az  elszámolható 
költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet 
bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más kutatási és tudásközvetítő szervezettel vagy 
szervezetekkel közösen az  elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni 
saját kutatási eredményeit, vagy

bb) ha a  projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű 
adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

 (3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az  (1)  bekezdés szerinti támogatási intenzitás a  (2)  bekezdésben 
meghatározott feltételek fennállása esetén legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.

 (4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az  (1)  bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 
10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 (5) A  támogatási intenzitást külön kell megállapítani az  egyes kedvezményezettekre, ideértve a  (2)  bekezdés b)  pont 
ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.

13. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

37. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) 
keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.
 (4) A  kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a  hozzáférést átlátható 

és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A  kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 
10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. 
A  túlkompenzáció elkerülése érdekében a  hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a  beruházási költséghez 
való hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdést csak a  gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra megépítése vagy 
korszerűsítése esetén kell alkalmazni. Ha a  kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre 
vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az  egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, 
költségeket és az  azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven 
indokolható számviteli elvek alapján.

 (6) A  támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell 
alkalmazni.

14. Az innovációs klaszterre nyújtott támogatás

38. § (1) Az  innovációs klaszterre nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a klasztert működtető klaszterszervezet részére nyújtható.

 (2) Az  innovációs klaszter létrehozására vagy korszerűsítésére beruházási támogatás nyújtható, melynek keretében 
az immateriális javakra és a tárgyi eszközre irányuló beruházási költség számolható el.

 (3) Az  innovációs klaszter működtetésére működési támogatás nyújtható, melynek időtartama nem haladhatja meg 
a 10 évet.

 (4) A (3) bekezdés szerinti támogatás esetén a következő tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások és 
az általános költségeket is tartalmazó adminisztratív költségek számolhatók el:
a) az  együttműködés és információ-megosztás elősegítésére, illetve a  specializált, személyre szabott üzleti 

szolgáltatás nyújtásának vagy közvetítésének javítására szolgáló klaszterélénkítés,
b) az  újabb vállalkozások és szervezetek klaszterhez történő csatlakozása, valamint a  klaszter ismertségének 

növelése érdekében végzett marketingtevékenység,
c) a  klaszter létesítményeinek kezelése, az  ismeretmegosztás, kapcsolatépítés és nemzetközi együttműködés 

támogatására szolgáló képzési programok, műhelytalálkozók és konferenciák szervezése.
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39. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (2) Beruházási támogatás esetén a  támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés 

a)–c) pontja szerinti régióban található innovációs klaszter és 5 százalékponttal az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti településen található innovációs klaszter esetén.

40. § (1) A  klaszter irodaterületéhez, létesítményeihez és tevékenységeihez való hozzáférést több felhasználó számára 
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. Az  innovációs klaszter beruházási költségeit 
legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A  túlkompenzáció 
elkerülése érdekében a  hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a  beruházási költséghez való hozzájárulás 
mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

 (2) A klaszter létesítményeinek használatáért és a klasztertevékenységben való részvételért fizetendő díj megállapítása 
piaci vagy költségalapon történik.

15. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

41. § (1) A  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) keretében elszámolható
a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
b) az  olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett 

munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a  kedvezményezettnél újonnan 
létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) az innovációs tanácsadás és az innovációs támogató szolgáltatás költsége.
 (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető, ha 

a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

16. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

42. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) 
keretében elszámolható
a) a személyi jellegű ráfordítás,
b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk 

mértékéig és idejére,
c) a  szerződéses kutatás, a  külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát 

képező ismeret és szabadalom költsége,
d) a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek 

költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.
 (2) A  támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az  elszámolható költségek 15%-át, kis- és 

középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.
 (3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik 

kis- és középvállalkozással és ha az  együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az  összes elszámolható költség 
legalább 30%-át.

17. A halászati- és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás

43. § (1) A  halászati- és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

 (2) A támogatott projektnek az érintett ágazat vagy alágazat valamennyi vállalkozása szempontjából jelentőséggel kell 
bírnia.

 (3) A támogatás kizárólag kutatási és tudásközvetítő szervezet részére nyújtható azzal, hogy a támogatás nem foglalhat 
magában halászati- vagy akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalomba hozatalával 
foglalkozó vállalkozás részére nyújtott, a kutatással össze nem függő közvetlen támogatást.

 (4) A támogatás keretében a 35. § (2) bekezdése szerinti költségek számolhatók el.
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 (5) A támogatott projekt megkezdése előtt a kedvezményezett köteles közzétenni az interneten
a) a támogatott projekt megvalósításának tényét,
b) a támogatott projekt célját,
c) a  támogatott projekt várható eredményei közzétételének tervezett időpontját és az  interneten való 

közzétételének helyét,
d) utalást arra, hogy a  támogatott projekt eredményei térítésmentesen rendelkezésre állnak majd az  érintett 

ágazatban vagy alágazatban működő valamennyi vállalkozás számára.
 (6) A  támogatott projekt eredményeit – a  projekt befejezésének időpontjától vagy az  eredmény bekövetkezésétől 

számított – 5 éven keresztül hozzáférhetővé kell tenni az interneten.

18. A képzési támogatás

44. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatási intenzitás a  (2)  bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén 
legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

 (4) A támogatás keretében elszámolható
a) az  oktatók személyi jellegű költsége, azokra az  órákra vonatkozóan, amikor az  oktatók részt vesznek 

a képzésen,
b) az  oktatók és a  képzésben résztvevők közvetlenül a  képzési projekthez kapcsolódó működési költsége 

(pl.  útiköltség, közvetlenül a  projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint 
az  eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a  képzési projekt keretében történő használatuk 
mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl. adminisztrációs 

költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) azokra az  órákra vonatkozóan, amikor a  képzésben résztvevők részt 
vesznek a képzésen,

e) a képzésben részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.
 (5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.

19. A csekély összegű támogatás

45. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, 
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi 
eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb 
helyzetben van.

 (5) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.
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 (6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembe vételével nyilatkoznia 
kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű 
támogatások támogatástartalmáról.

20. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

46. § (1) Egy vállalkozás részére a  360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási 
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg 
az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

 (2) Nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amely a  támogatást a  360/2012/EU bizottsági rendelet 1.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (3) A  támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha 
az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

 (4) A  támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, 
hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

 (5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt 
megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell 
figyelembe venni.

 (6) A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A  támogatás kedvezményezettjének a  (4)–(6)  bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése megállapítására 
alkalmas módon nyilatkoznia kell a  részére a  támogatás odaítélésének évében és az  azt megelőző két pénzügyi 
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

21. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

47. § (1) A  közszolgáltatásért járó ellentételezést (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

 (2) A támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony 
ellátásához.

 (3) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, beleértve az  ésszerű nyereséget is. A  támogatás mértékét a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikke 
szerint kell megállapítani.

 (4) Ha a  kedvezményezett a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. Ha a  túlkompenzáció összege nem 
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és 
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

 (5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
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III. FEJEZET 
UNIÓS VERSENYJOGI ÉRTELEMBEN VETT ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI 
ÉS INNOVÁCIÓS TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

22. Kutatás-fejlesztési támogatások

48. § (1) A KFItv. 24. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott célok támogatása körében elsősorban olyan tudományos 
kutatás-fejlesztési tevékenységek, illetőleg azok végzéséhez és az  eredmények nyilvánosságra hozatalához 
szükséges feltételek létrehozása támogatható, amelyektől új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, 
módszerek, eljárások kidolgozása várható.

 (2) A  KFItv. 24.  § (1)  bekezdés d) és h)  pontja szerinti támogatások körében kiemelt támogatási cél a  tudományos 
fokozat megszerzésének és a kutatói életpálya-modell megvalósításának támogatása.

 (3) A NKFI Alap terhére nyújtott ösztöndíj-támogatások elszámolása átalány-elszámolás formájában történik.
 (4) A KFItv. 24. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában meghatározott támogatás nem fordítható bírság és késedelmi kamat 

fedezetére.
 (5) A KFItv. 24. §-ában meghatározott támogatások esetén a maximális támogatási intenzitás 100%.

23. Innovációs támogatások

49. § (1) Az innovációs támogatások során előnyben kell részesíteni azon innovációs projekteket, amelyek
a) nemzetközileg versenyképes kutatás-fejlesztési infrastruktúra létrehozására irányulnak,
b) tudományos eredményeik alapján kiemelkedő kutatóhelyek támogatását szolgálják, vagy
c) a megvalósításukból származó eredmények nemzetgazdasági vagy társadalmi szinten is jelentkeznek.

 (2) Innovációs támogatások esetén a maximális támogatási intenzitás 100%.

IV. FEJEZET 
AZ NKFI ALAP PROGRAMSTRATÉGIÁJA, A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK

24. Programstratégia

50. §  Az NKFI Alap hosszútávú és éves programstratégiáját az  NKFI Alapért felelős Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a következők szerint készíti elő:
a) a hosszútávú programstratégia öt éves időtartamra tartalmazza az  NKFI Alapból a  kutatás-fejlesztési és 

az innovációs támogatások célkitűzéseit, fő területeit és irányait,
b) az éves programstratégia a tárgyévre vonatkozóan határozza meg az adott évben az NKFI Alap előirányzata 

terhére nyújtható kutatási-fejlesztési és innovációs támogatások fő területeit, a  kutatás-fejlesztési és 
innovációs támogatások arányát és a kérelemre odaítélhető támogatások összegét.

51. §  Az NKFI Alapból és más fejezet által kezelt forrásból közösen finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs 
támogatások esetében – ha a  pályázat kezelését törvény alapján nem az  NKFI Hivatal végzi – a  fejezetet irányító 
szervek és a  pályázatkezelők megállapodnak a  pályázatkezelői tevékenységek megosztásáról, így különösen 
a  pályamű befogadása, a  bírálás, a  döntéshozás, a  szerződéskötés, a  finanszírozás, a  szerződéskezelés és 
az ellenőrzés rendjéről.

52. §  Az NKFI Hivatal minden év január 31-ig a  Központi Statisztikai Hivatalnak statisztikai célra megküldi azon 
szervezetek – a  támogatásban részesített nevét, székhelyét (természetes személy esetén állandó lakcímét), 
adószámát vagy adóazonosító jelét, a kiutalt összeget és a kifizetés jogcímét tartalmazó – listáját, amelyek részére 
az  NKFI Alap terhére az  előző naptári évben kutatás-fejlesztési vagy innovációs támogatási célra kifizetés történt. 
Az  51.  §-ban meghatározott esetben az  NKFI Hivatal az  adatszolgáltatást az  érintett fejezetet irányító szervek 
közreműködésével teljesíti.
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25. A támogatás formája

53. §  Az NKFI Alapból
a) vissza nem térítendő támogatás és
b) visszatérítendő támogatás
nyújtható.

26. Innovációs járulék

54. § (1) Az állami adóhatóság a befizetett innovációs járulékot a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 
2014. évi LXXVI. törvény 16. § (4) bekezdése szerinti esedékességi időponttól számított 5 munkanap alatt naponta, 
más esetekben hetente egy alkalommal, a  hét első munkanapján utalja át az  NKFI Alap kincstárnál vezetett 
előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

 (2) Az állami adóhatóság az esetleges túlfizetéseket a következő átutalásokból történő levonás útján érvényesíti.

V. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

55. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

56. § (1) A 2. §-t és a II. Fejezetet az e rendelet hatályba lépését követően meghozott támogatási döntések alapján létrejövő 
támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni.

 (2) A III. Fejezetet az  e  rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő pályázatok esetén a  támogatási döntések 
előkészítése során is alkalmazni kell azzal, hogy a  támogatás folyósításának és felhasználásának szabályai 
– a pályázó javára történő, jogszabályon alapuló eltérés kivételével – nem lehetnek ellentétesek a pályázati kiírásban 
foglaltakkal.

 (3) Az 50. § szerinti éves programstratégiát a Kormány első alkalommal legkésőbb 2015. április 30-ig hagyja jóvá azzal, 
hogy ezen időpontig az  NKFI Hivatal elnöke – a  KFItv. 13.  § (2)  bekezdésében meghatározott eset kivételével  – 
az NKFI Hivatal felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben dönthet új kutatás-fejlesztési vagy innovációs pályázat 
kiírásáról.

57. §  E rendelet
a) 5. § 1–13. pontja a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 
(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 13–14., 17–19., 21–22. és 25–31. cikkei,

b) 5.  § 14.  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 
2013.12.24., 1. o.),

c) 5.  § 15.  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

d) 5.  § 16.  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás 
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 
2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló  
2014. évi LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 8. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI.  törvény 43. § (1) bekezdés 
d) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a  Kossuth-díjról és a  Széchenyi-díjról szóló 1990.  évi XII.  törvény 8.  § (3)  bekezdésében, valamint 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 24.  § 
(2) bekezdés b) és d) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 16. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés 
e) pontjában,
a 19. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában,
a 20. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 22. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás  
és a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló  
26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Finn Köztársaság Kormánya között a  kultúra, az  oktatás és a  kutatás 
területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet 3.  § 
(2) bekezdésében az „a művelődési és közoktatási miniszter” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelős miniszterrel 
és a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével egyetértésben a  kultúráért felelős miniszter” 
szöveg lép.

2. A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló  
156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a  Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Pd. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Posztdoktorként foglalkoztatható az a fiatal kutató, oktató, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti 
doktori (PhD/DLA) tudományos fokozattal rendelkezik és kevesebb mint nyolc évet töltött teljes munkaidejű 
kutatói-oktatói-fejlesztői munkakörben.”

3. § (1) A Pd. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  posztdoktorként való első foglalkoztatást a  tudományos fokozat megszerzését követő három éven belül, 
legkésőbb a pályázó 40. életévének betöltése előtt kell megkezdeni.”

 (2) A Pd. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  posztdoktorként való foglalkoztatás egyéb munkajogi kérdéseiről a  pályázati kiírásban, az  intézmény 
szervezeti és működési szabályzatában vagy a kollektív szerződésben kell rendelkezni.”

4. §  A Pd. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  posztdoktori foglalkoztatás és a  posztdoktori javadalmazás központi költségvetésből történő támogatását 
a Kormány elsődlegesen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal útján valósítja meg.”

5. § (1) A Pd. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ösztöndíj egytől három évig terjedő időtartamra nyerhető el. Az ösztöndíj fedezetét a központi költségvetés 
elkészítése során az MTA fejezet költségvetésében kell tervezni.”

 (2) A Pd. rendelet 4. § (8) bekezdésében az „oktatási” szövegrész helyébe az „oktatásért felelős” szöveg lép.
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6. §  Hatályát veszti a Pd. rendelet 4. § (6) bekezdésében a „minősítés, illetve” szövegrész.

3. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között Pretoriában,  
1997. november 24-én aláírt tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 125/1998. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között Pretoriában, 1997. november 
24-én aláírt tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 125/1998. (VI. 26.) 
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet végrehajtásáról a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke gondoskodik.”

4. Magyarországnak az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását  
és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
keretprogramjához (2002–2006), valamint az Európai Atomenergia-közösségnek (Euratom) az Európai 
Kutatási Térség létrehozását elősegítő hatodik nukleáris kutatásról és képzési tevékenységekről szóló 
keretprogramjához (2002–2006) történő társulásáról szóló egyetértési megállapodás kihirdetéséről 
szóló 65/2003. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Magyarországnak az  Európai Közösségnek az  Európai Kutatási Térség létrehozását és az  innovációt előmozdító 
hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjához (2002–2006), valamint az  Európai 
Atomenergia-közösségnek (Euratom) az Európai Kutatási Térség létrehozását elősegítő hatodik nukleáris kutatásról 
és képzési tevékenységekről szóló keretprogramjához (2002–2006) történő társulásáról szóló egyetértési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 65/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 3.  §-ában az „az oktatási miniszter,” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

5. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti 
tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló  
136/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti tudományos 
és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 136/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3.  § 
(2)  bekezdésében az „az oktatási miniszter” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal elnöke” szöveg lép.

6. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti 
tudományos és technológiai együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló  
140/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti tudományos és 
technológiai együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 140/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 4.  § 
(4)  bekezdésében az „az oktatási miniszter” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal elnöke” szöveg lép.

7. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a tudományos kutatás 
és a technológiai fejlesztés terén megvalósítandó együttműködésről szóló, 2003. május 21-én, 
Rómában aláírt Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 170/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a tudományos kutatás és a technológiai 
fejlesztés terén megvalósítandó együttműködésről szóló, 2003. május 21-én, Rómában aláírt Keretmegállapodás 
kihirdetéséről szóló 170/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdésében az „az oktatási miniszter” szövegrész 
helyébe az „a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.
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8. A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról,  
valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a  fogadási 
megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „Nemzeti Innovációs Hivatalra” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Hivatalra”,
b) 5. §

ba) (2) bekezdés b) pontjában a „bírósági” szövegrész helyébe a „bírósági, hatósági”,
bb) (3) bekezdésében a „bírósághoz” szövegrész helyébe a „bírósághoz, hatósághoz”,

c) 6. §-ában a „felügyeletét” szövegrész helyébe az „irányítását vagy felügyeletét”,
d) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „felsőoktatási” szövegrész helyébe a „nemzeti felsőoktatásról szóló”,
e) 13. § (1) bekezdés e) pontjában az „érvényességének” szövegrész helyébe a „hatályának”,
f ) 1. és 2.  mellékletében a  „Nemzeti Innovációs” szövegrészek helyébe a  „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs”
szöveg lép.

9. A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság 
Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj 
alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar 
Köztársaság Érdemes Művésze, a  Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 
271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontjában és 12. § (2) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért és 
technológiai innovációért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
elnöke” szöveg lép.

10. A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti a magánszektorban 
megvalósuló ipari kutatás-fejlesztésben történő kétoldalú együttműködésről szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 11/2009. (I. 27.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti a magánszektorban megvalósuló ipari kutatás-
fejlesztésben történő kétoldalú együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 11/2009. (I. 27.) 
Korm.  rendelet 4.  § (4)  bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe 
a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” szöveg lép.

11. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya közötti tudományos  
és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló  
45/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a  Chilei Köztársaság Kormánya közötti tudományos és technológiai 
együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 45/2009. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „kutatás-
fejlesztésért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke” 
szöveg lép.

12. A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés b)  pont 
ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló közvetett forrás:)
„ba) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 24. § h) pontjában és 28. § 
i)  pontjában meghatározott jogcímen felhasználható, a  tehetséggondozást szolgáló, pályázati úton elnyerhető 
támogatás,”
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13. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről  
szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

17. §  Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében a „Nemzeti Innovációs Hivatal” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal” szöveg lép.

14. A Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, 
a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, 
a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció 
Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció 
Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény 
(European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság 
Kormánya, a  Görög Köztársaság Kormánya, a  Lengyel Köztársaság Kormánya, a  Németországi Szövetségi 
Köztársaság Kormánya, az  Olasz Köztársaság Kormánya, az  Orosz Föderáció Kormánya, a  Szlovák Köztársaság 
Kormánya, a  Spanyol Királyság Kormánya, a  Svájci Konföderáció Kormánya és a  Svéd Királyság Kormánya között 
az  Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és 
üzemeltetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a) 5.  § (5)  bekezdésében a  „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter” szövegrész 

helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke”,
b) 5.  § (6)  bekezdésében a  „Nemzeti Innovációs” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs”
szöveg lép.

15. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti Együttműködési 
Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti Együttműködési Keretegyezmény 
kihirdetéséről szóló 62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért és technológiai 
innovációért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével” 
szöveg lép.

16. Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes 
szabályairól szóló 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet módosítása

20. §  Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 9/2012. 
(II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kme. rendelet) 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a  minősítés iránti kérelem megfelel a  9.  § alapján vizsgált feltételeknek, a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
a minősítés iránti kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy)
„b) a  projekt az  innovációs törvény 36.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján kutatás-fejlesztési tevékenységnek 
tekinthető-e;”

21. §  A Kme. rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az innovációs törvény 38. § (3) bekezdésének alkalmazásában a projekt változatlan megvalósításának minősül, ha 
az 1. § (1) bekezdés b), e), j), k) és l) pontjaiban, valamint az 1. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt adatokban a projekt 
megvalósítása során változás következik be, azzal, hogy – az 1. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában – a projekt 
megkezdésének valós időpontja és a minősítés iránti kérelemben megjelölt időpontja közötti eltérés nem lehet több 
6 hónapnál.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 189. szám 26735

22. §  A Kme. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 

(a  továbbiakban: innovációs törvény) 30/A.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a „tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról szóló 2014.  évi LXXVI.  törvény (a  továbbiakban: innovációs törvény) 36.  § 
(1) bekezdése”,

b) 13. § (1) bekezdésében a „30/A. §” szövegrész helyébe a „36. §”
szöveg lép.

17. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet 4.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„4.  § A  tudományos kutatással, kutatás-fejlesztéssel és innovációval összefüggő programokat, valamint a  Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pályázatait és projektjeit illetően az  NFK és a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal elnökének közreműködésével a  Miniszterelnökséget vezető miniszter jogosult a  szükséges 
szakmai egyeztetés lefolytatására.”

18. A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai 
együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 344/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről szóló 344/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a „kutatás-fejlesztésért és 
technológiai innovációért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
elnöke” szöveg lép.

19. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló  
213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdés 
j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KNPA Szakbizottság tagjai a  következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy 
képviselő:)
„j) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke,”

20. Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel 
összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló  
303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. §  Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő 
lényeges adatokról, valamint a  lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: NBr.) 3. melléklet B) pontja a következő 13a. ponttal egészül ki:
„13a. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
13a.1. gazdasági vezető
13a.2. Támogatáskezelési főosztály vezetője
13a.3. tudományos és technológiai szakdiplomatának jelölt személy”

27. §  Hatályát veszti az NBr. 3. melléklet 36. pontja.

21. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Statútum) 
1. melléklet A) pont
a) A:8. mezőjében a „Nemzeti Innovációs” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs”,
b) B:8. mezőjében az „irányítás” szövegrész helyébe a „felügyelet”
szöveg lép.
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29. §  Hatályát veszti a Statútum 4. § 8. pontja és 14. §-a.

22. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet F:8. mezőjében a „létrehozásáért felelős kormánybiztos” 
szövegrész helyébe az „elnöke” szöveg lép.

23. Záró rendelkezések

31. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 382/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 382/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Rendelet 3. melléklet I. Központi finanszírozásúak táblázat 1. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

(VPN gazda szervezet)

(Általános VPN 

használati 

szabályzat)

(Felhasználó)

(Különös VPN 

használati 

szabályzat)

„1. A rendészetért felelős 
miniszter által vezetett 
minisztérium 
/Rendészeti VPN/

X 1.1. Általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerv

X

1.2. Belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat 
ellátó szerv (Nemzeti Védelmi Szolgálat)

X

1.3. Büntetés-végrehajtási szervezet X

1.4. Terrorizmust elhárító szerv (Terrorelhárítási Központ) X

1.5. A rendészetért felelős miniszternek a Rendőrséget, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát, 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot és 
a Terrorelhárítási Központot irányító szervezeti egységei, 
valamint a terrorelhárítási, veszély- és katasztrófahelyzetben 
az irányításukban közreműködő szervezeti egységek

X

1.6. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért 
felelős és e feladat ellátásában közreműködő minisztériumi 
szervezeti egységek

X

1.7. A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium

X

1.8. A kormányzati célú hírközlési szolgáltatóknál 
és az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére 
jogosultaknál e tevékenységgel kapcsolatos készenléti 
feladatot ellátó szervezeti egységek

X

1.9. Országgyűlési Őrség X

1.10. Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ X

1.11. Rendészeti szakközépiskolák X

1.12. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal X”

A Kormány 383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről és egyes víziközlekedési 
tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1–5. § és a 7. § tekintetében a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi 
Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény 4. § (6) bekezdésében,
a 8.  § tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 58.  § 
(10) bekezdésében, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,
a 9. § és 10. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 11. § tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:
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1. A rendelet alkalmazási köre

1. §  A  tengerész munkaerő-kölcsönzési és munkaközvetítői tevékenység folytatásának e  rendeletben nem rendezett 
szabályaira a  munkaerő-kölcsönzési és a  magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről 
és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 118/2001. (VI. 30.) 
Korm. rendelet] szabályait kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) hajótulajdonos: a  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 

2006.  évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013.  évi IV.  törvény által kihirdetett 
2006.  évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény (a  továbbiakban: Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény) 
II.  cikk 1.  pont (j)  alpontja szerinti hajótulajdonos, aki a  tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenység vagy 
a tengerész munkaközvetítői tevékenység útján tengerészt alkalmaz;

b) kiközvetített tengerész: tengerész munkaközvetítői tevékenység útján foglalkoztatott tengerész;
c) kölcsönzött tengerész: a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Mt.) 214.  § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti tengerész munkavállaló;
d) repatriálás: a  Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény Szabályzata 2. fejezetének A2.5. előírása szerinti 

jogosultság;
e) tengerész: a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény II. cikk 1. pont (f ) alpontjában meghatározott személy;
f ) tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenység: az Mt. 214. § (1) bekezdés a) pontján alapuló olyan tevékenység, 

amely tengerészek tengeri kereskedelmi hajón történő munkavégzés érdekében való kölcsönbeadására 
irányul, a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szabályai szerint;

g) tengerész munkaközvetítői tevékenység: a  118/2001. (VI. 30.) Korm. rendeletnek az  e  rendeletben foglalt 
eltérésekkel alkalmazott rendelkezései és a  Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szabályai szerinti 
szolgáltatás, amelynek célja tengerészek tengeri kereskedelmi hajóra történő kiközvetítése foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony létesítése érdekében.

3. A tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenység, valamint a tengerész munkaközvetítői 
tevékenység végzésére vonatkozó szabályok

3. § (1) A  tengerész munkaközvetítői, valamint a  tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésének feltétele 
a tengerész munkaközvetítői tevékenységet végzőnek (a továbbiakban: tengerész munkaközvetítő) és a tengerész 
munkaerő-kölcsönzési tevékenységet végzőnek (a továbbiakban: tengerész kölcsönbeadó) a hajózási hatóság által 
történő nyilvántartásba vétele. A tevékenység a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése után 
kezdhető meg.

 (2) A  hajózási hatóság a  tengerész munkaközvetítőt, valamint a  tengerész kölcsönbeadót kérelmére akkor veszi 
nyilvántartásba, ha
a) szerepel a  kölcsönbeadókról és magán-munkaerőközvetítőkről a  fővárosi és megyei kormányhivatal 

munkaügyi feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerveként működő munkaügyi központja 
(a továbbiakban: munkaügyi központ) által vezetett nyilvántartásában, továbbá

b) olyan minőségirányítási rendszert működtet vagy olyan belső szabályozók szerint jár el, amely biztosítja, 
hogy
1. a kiközvetített és a  kölcsönzött tengerészekről vezetett nyilvántartása naprakész és a  hajózási 

hatóság számára hozzáférhető;
2. a tengerészek a  szerződés megkötését megelőzően írásban megfelelő és részletes tájékoztatást 

kapnak a foglalkoztatásukra irányuló jogviszonyuk alapján fennálló jogaikról és kötelezettségeikről, 
továbbá megkapják a szerződésük egy példányát;

3. a tengerészek a  munkavállalásukhoz szükséges okmányokkal rendelkeznek és munkaszerződéseik 
a vonatkozó jogszabályokkal nem ellentétesek;

4. a vele vagy a  kiközvetített tengerésszel szerződött hajótulajdonos rendelkezik a  repatriáláshoz 
szükséges eszközökkel;
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5. a tevékenységével kapcsolatos panaszokat kivizsgálja, a  megoldatlan vagy elutasított panaszokról 
a hajózási hatóságot tájékoztatja.

 (3) A nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a  tengerész munkaközvetítő és a  tengerész kölcsönbeadó nyilvántartásba vételét tartalmazó, a  munkaügyi 

központ által kiadott határozat száma és kelte,
b) a  tengerész munkaközvetítő és a  tengerész kölcsönbeadó szervezeti formája, székhelye, telephelye, 

képviseletre jogosultak neve és címe,
c) minőségirányítási rendszer működését igazoló tanúsítvány, vagy a belső szabályozó másolata.

 (4) A  tengerész munkaközvetítőnek és a  tengerész kölcsönbeadónak a  hajózási hatóság által nyilvántartott 
adataiban és a  (2)  bekezdésben meghatározott feltételekben bekövetkezett változást, továbbá a  tevékenysége 
megszüntetését vagy szünetelését nyolc napon belül be kell jelentenie a hajózási hatóságnak.

 (5) A tengerész munkaközvetítő, valamint a tengerész kölcsönbeadó felelősséggel tartozik a (2) bekezdés b) pontjában 
foglalt kötelezettségek elmulasztásával összefüggésben a  kiközvetített vagy kölcsönzött tengerészeknek okozott 
kárért.

 (6) A  tengerész munkaközvetítő, valamint a  tengerész kölcsönbeadó tevékenységével kapcsolatos panaszokat – azok 
elutasítása esetén – a  hajózási hatóság kivizsgálja és elbírálja, amennyiben az  nem tartozik más hatóság vagy 
bíróság feladatkörébe. A panasz elutasítása esetén a tengerész munkaközvetítő, valamint a tengerész kölcsönbeadó 
tájékoztatni köteles a tengerészeket a panasz kivizsgálására jogosult hajózási hatóság elérhetőségéről.

 (7) A  tengerész munkaközvetítő, valamint a  tengerész kölcsönbeadó tájékoztatni köteles a  tengerészeket 
a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben nem részes lobogójú hajón való szolgálat következményeiről. Az  ilyen 
lobogójú hajóra történő kiközvetítés esetén a  (2)  bekezdés b)  pont 2.  alpontjában meghatározott írásbeli 
tájékoztatónak erre a körülményre vonatkozó részletes ismertetést is tartalmaznia kell.

4. § (1) A  hajózási hatóság a  nyilvántartásba vételről és a  Tengerészeti Munkaügyi Egyezménynek való megfelelésről 
kérelemre az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány 5 évig érvényes.

 (2) A  tengerész munkaközvetítő és a  tengerész kölcsönbeadó Tengerészeti Munkaügyi Egyezménynek való 
megfelelésének igazolására – a 7. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – kizárólag a hajózási hatóság jogosult.

 (3) A hajózási hatóság a tengerész munkaközvetítő és tengerész kölcsönbeadó nyilvántartásba vételéről a munkaügyi 
központot tájékoztatja.

4. A tengerész munkaközvetítők és kölcsönbeadók tevékenységének ellenőrzése és a nyilvántartásból 
való törlése

5. § (1) A  tengerész munkaközvetítői, valamint a  tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenység e  rendeletben foglalt 
feltételeinek fennállását a hajózási hatóság ellenőrzi.

 (2) A hajózási hatóság a tengerész munkaközvetítő, valamint a tengerész kölcsönbeadó tevékenységét felfüggeszti, ha 
a 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat a tevékenység végzése során nem teljesíti.

 (3) A hajózási hatóság a tengerész munkaközvetítőt és a tengerész kölcsönbeadót törli a nyilvántartásból, ha
a) a  munkaügyi központ a  tengerész kölcsönbeadót törli a  nyilvántartásból, vagy a  magán-munkaközvetítőt 

eltiltja a tevékenység folytatásától és egyidejűleg törli a nyilvántartásból;
b) a tevékenység felfüggesztését követő 3 hónapon belül nem igazolja a 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt 

feltételeknek való megfelelést.
 (4) A hajózási hatóság a (2) és (3) bekezdésben foglaltakról a munkaügyi központot és a tengerész munkaközvetítővel, 

valamint a tengerész kölcsönbeadóval kapcsolatban álló hajótulajdonosokat tájékoztatja.

5. Záró rendelkezések

Hatálybalépés

6. § (1) Ez a rendelet a – (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (2) Az 1–5. §, a 7–8. § és a 10. § (1), (3) és (5) bekezdése 2015. február 15-én lép hatályba.
 (3) A 9. § (2) bekezdése és a 10. § (4) bekezdése 2015. május 1-jén lép hatályba.
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Átmeneti rendelkezések

7. § (1) A  megfelelőséget tanúsító szerv által a  tengerész munkaközvetítők, valamint a  tengerész kölcsönbeadók részére 
e  rendelet hatálybalépéséig kiadott Tengerészeti Munkaügyi Egyezménynek való megfelelőséget igazoló 
tanúsítvány a benne foglalt érvényességi ideig ismerhető el.

 (2) Az e rendelet hatálybalépése előtt megfelelőséget tanúsító szerv által a tengerész munkaközvetítők és a tengerész 
kölcsönbeadók részére kiadott, a  Tengerészeti Munkaügyi Egyezménynek való megfelelőséget igazoló érvényes 
tanúsítványt a hajózási hatóság a 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak igazolására elfogadja.

Módosító rendelkezések

8. § (1) A 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  e  rendeletben foglaltakat a  tengerészekre vonatkozó munkaerő-kölcsönzési és magán-munkaközvetítői 
tevékenység folytatása tekintetében a  tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység 
feltételeiről szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (2) A 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A törlésről a munkaügyi központ a kölcsönzési és a magán-munkaközvetítő tevékenységet folytató gazdasági 
társaságot bejegyző cégbíróságot, egyéb jogi személyt nyilvántartó bíróságot, a  vállalkozói nyilvántartást vezető 
szervet, valamint a letétet kezelő pénzügyi intézményt értesíti. A tengerész munkaközvetítői tevékenységet folytató 
magán-munkaközvetítő vagy a  tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenységet folytató kölcsönbeadó törlése 
esetén a munkaügyi központ a hajózási hatóságot is értesíti.”

9. § (1) A  hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kr1.) 6. § c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hajózási egészségi alkalmasságát)
„c) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében – a  külföldön tartózkodó magyar tengeri hajón 
ideiglenesen munkát vállaló személyek kivételével – a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett, tengerész-orvosi 
vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos) a tengerész szolgálati 
egészségügyi bizonyítványban,
d) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető tekintetében a  tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult 
orvos a  hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben (a  továbbiakban: R.) 
meghatározott módon,
e) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető tekintetében első alkalommal a  tengerész-orvosi 
vizsgálatokra jogosult orvos, időszakos vizsgálatoknál a  tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos vagy 
a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos az R.-ben meghatározott módon”
(igazolja.)

 (2) A Kr1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az egészségi alkalmasságot
a) belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében a  hajózási hatóság által nyilvántartásba vett 
hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),
b) belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetője tekintetében első alkalommal a  hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult 
orvos, időszakos vizsgálatoknál a  hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos vagy a  gépjárművezetői egészségi 
alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos,
c) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében – a  külföldön tartózkodó magyar tengeri hajón 
ideiglenesen munkát vállaló személyek kivételével – a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett, tengerész-orvosi 
vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),
d) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető tekintetében a  tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult 
orvos,
e) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető tekintetében első alkalommal a  tengerész-orvosi 
vizsgálatokra jogosult orvos, időszakos vizsgálatoknál a  tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos vagy 
a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről 
és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben meghatározott módon igazolja.”

 (3) A Kr1. 6. §-ában az „A hajózási egészségi alkalmasságát” szövegrész helyébe az „Az egészségi alkalmasságot” szöveg 
lép.
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10. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr2.) 7. § (2) bekezdése 
a következő 31. ponttal egészül ki:
(Hajózási hatóságként első fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el)
„31. a tengerész munkaközvetítők, a tengerész kölcsönbeadók nyilvántartásával és tevékenységének ellenőrzésével, 
valamint a tevékenységét érintő panaszokkal”
(kapcsolatos ügyekben.)

 (2) A Kr2. 7. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hajózási igazgatási feladatkörében az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal ellátja)
„i) a tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságát vizsgáló orvos nyilvántartásba vételével 
és az egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatában az orvosszakértő kijelölésével,”
(kapcsolatos feladatokat.)

 (3) A Kr2. 7. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A Szolgtv. szerinti, a  szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – 
a hajózási hatóság jár el a következő tevékenységek tekintetében:)
„d) tengerész munkaközvetítői tevékenység.”

 (4) Hatályát veszti a Kr2. 7. § (3) bekezdés i) pontjában a „tengeri” szövegrész.
 (5) Hatályát veszti a Kr2. 7. § (5) bekezdés b) pontjában a „valamint” szövegrész.

11. §  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti személyszállítási szolgáltatásokkal, és a  légi 
közlekedésről szóló törvény szerinti légi személyszállítással, valamint a  vízi személyszállítás feltételeiről szóló 
jogszabály szerinti személyszállítással kapcsolatos szerződésre kizárólag a  7.  § és a  15.  § (1) és (2)  bekezdése 
alkalmazandó.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Bizonyítvány a tengerész munkaközvetítő és a tengerész kölcsönbeadó hajózási hatósági 
nyilvántartásba vételéről és a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény követelményeinek való 
megfelelőségről

A bizonyítvány adattartalma:
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

Bizonyítvány a tengerész munkaközvetítő és kölcsönbeadó hajózási hatósági nyilvántartásba vételéről és a 2006. évi 
Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény követelményeinek való megfelelőségről

Statement of registration and compliance with Maritime Labour Convention, 2006 of Seafarer recruitment and 
placement services

A bizonyítvány tulajdonosának megnevezése: (a jogi személy megnevezése)
Name of the holder:

A tulajdonos székhelye: (a jogi személy székhelyének címe)
The owner is based in:

A bizonyítvány száma: (nyilvántartási szám)
The number of the certificate:

A bizonyítvány érvényessége: (az érvényesség utolsó napjának dátuma)
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Expiry of the certificate:

A kiállító hajózási hatóság: (a hatóság megnevezése)
The issuing maritime authority:

A kiállító hajózási hatóság felügyeleti tevékenysége során megbizonyosodott róla és igazolja, hogy a bizonyítvány 
tulajdonosa és az  általa folytatott tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység eleget tesz 
a 2006. évi Tengerész Munkaügyi Egyezmény 1.4 szabályának és az egyéb vonatkozó követelményeinek.

The issuing maritime authority certifies that during his inspection activities has ascertained that the seafarer 
recruitment and placement services of the holder of this certificate, complies with the Regulation 1.4 and other 
relevant requirements of the Maritime Labour Convention 2006.

Kiállítva: (a bizonyítvány kelte)
Dated:

(a kiállító hajózási hatóság bélyegzője és aláírása)

A Kormány 384/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
egyes földgáz szállítóvezeték-létesítéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. pontjában,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 31., 42. és 45. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (2a) és 
(2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a § a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Földgáz szállítóvezeték létesítése, valamint bővítése kizárólag a  földgázellátásról szóló törvény szerinti 
szállítóvezeték-létesítésre vagy szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó engedéllyel rendelkező kérelmező 
részére engedélyezhető, ha
a) a  tervezett beruházást a  földgázellátásról szóló törvény szerinti, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal által jóváhagyott tízéves hálózatfejlesztési terv tartalmazza,
b) a tervezett beruházást a szállítási rendszerüzemeltető földgázellátásról szóló törvény szerinti működési engedélye 
tartalmazza, vagy
c) a tervezett beruházást a földgázellátásról szóló törvény szerinti szállítóvezeték-létesítési engedély tartalmazza.
(2b) Szállítási rendszerüzemeltető esetében a  létesítés vagy a  bővítés kizárólag akkor kezdhető meg, ha azt 
a működési engedély tartalmazza.
(2c) Földgáz elosztóvezeték építése, valamint bővítése csak a  földgázellátásról szóló törvény alapján az  építéssel 
érintett településre, településrészre, területre elosztói engedéllyel rendelkező engedélyes kérelmére és részére 
engedélyezhető.”
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2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 96. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  szállítási rendszerirányító a  10 éves fejlesztési tervben – a  98/C.  § alapján megküldött együttműködési 
megállapodás, valamint a 98/C. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat felhasználásával – bemutatja a szállítóvezeték-
létesítési engedéllyel érintett szállítóvezeték rendszer-összekötési vagy összekapcsolási pontjainak fejlesztését, 
valamint az emiatt szükséges, az együttműködő földgázrendszert érintő, egyéb fejlesztéseket is.”

3. §  Az R. a 98/A. §-át követően a következő 98/B–98/D. §-sal, valamint azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Szállítóvezeték-létesítés
98/B. § (1) Szállítóvezeték-létesítésre vagy -fejlesztésre a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye alapján, 
a szállítóvezeték-létesítő a szállítóvezeték-létesítési engedélye alapján jogosult.
(2) A  szállítóvezeték-létesítési engedély szállítóvezeték üzemeltetésére – ide nem értve a  próbaüzemet – nem 
jogosít.
(3) Azonos műszaki tartalommal bíró, létesítendő szállítóvezeték kizárólag egy engedélyben szerepelhet.
(4) A  szállítóvezeték-létesítő a  próbaüzem időtartamára vonatkozóan jogosult szabad kapacitásait vételre 
felajánlani, valamint a  Hivatal által rendeletben megállapított rendszerhasználati díjak alkalmazásával 
a  rendszerhasználóknak értékesíteni. A  szállítóvezeték-létesítő próbaüzem alatti földgázszállítási tevékenységére 
a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.
98/C.  § (1) Azon szállítási rendszerüzemeltető, amely rendszerére a  szállítóvezeték-létesítő által létesítendő 
szállítóvezeték csatlakozik (a  továbbiakban: kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető) és a  szállítóvezeték-
létesítési engedély kérelmezője köteles a  létesítésre vonatkozó együttműködési megállapodást megkötni. 
Az  együttműködési megállapodás a  Hivatal által kiadott szállítóvezeték-létesítési engedély hatályba lépésének 
napján lép hatályba.
(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás tartalmazza
a) a kapcsolódáshoz szükséges műszaki adatokat,
b) a kapcsolódással rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét,
c) a próbaüzemre vonatkozóan
ca) a  rendszer-összekötési vonatkozó kapacitásallokációs eljárás során meghirdetésre kerülő kapacitásmérték 
meghatározásának szabályait,
cb) a  kapacitás-túllépésre, a  szagosításra, a  rendszer-összekötési vagy összekapcsolási ponton történő mérésre és 
elszámolásra vonatkozó szabályokat,
cc) a nominálásra vagy együttes nominálásra, az allokálásra, valamint az egyensúlytartásra vonatkozó szabályokat, 
továbbá
cd) a 92/A. § (6) bekezdése szerinti felelősségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket.
(3) A  szállítóvezeték-létesítési engedély kérelmezője köteles a  kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető részére 
mindazon adatokat megküldeni, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti együttműködési megállapodás megkötéséhez 
szükségesek.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti együttműködési megállapodást a  kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető 
haladéktalanul megküldi a szállítási rendszerirányító részére.
(5) A  kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltető – az  (1)  bekezdés szerinti együttműködési megállapodás alapján  – 
megvizsgálja, hogy a tervezett szállítóvezeték-létesítés milyen fejlesztéseket igényel az általa üzemeltetett rendszer 
tekintetében, és annak eredményét – az  együttműködési megállapodás megkötését követő 60 napon belül  – 
megküldi a szállítási rendszerirányító, valamint a Hivatal részére.
(6) A  szállítási rendszerirányító az  (5)  bekezdés szerinti megkeresés alapján megvizsgálja, hogy a  tervezett 
szállítóvezeték létesítése érinti-e a  jóváhagyott 10 éves hálózatfejlesztési tervet. A  szállítási rendszerirányító 
a  vizsgálat eredménye alapján – az  (5)  bekezdés szerinti megkeresés kézhezvételét követő 60 napon belül  – 
nyilatkozik a Hivatal felé arról, hogy a létesítés a jóváhagyott 10 éves hálózatfejlesztési tervet
a) érinti, és bemutatja a létesítés miatt felmerült vagy módosult fejlesztési igényeket, vagy
b) nem érinti.
(7) A Hivatal az (5) és a (6) bekezdés alapján megküldött adatokat a kérelem elbírálása során figyelembe veszi.



26744 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 189. szám 

98/D.  § (1) Szállítóvezeték-létesítési engedélyt olyan Magyarországon bejegyzett részvénytársaság kaphat, 
amelynek alaptőkéje legalább 2 milliárd forint, és amely megfelel a  nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt, 
az átlátható szervezetre vonatkozó követelményeknek.
(2) Szállítóvezeték-létesítési engedély kizárólag olyan szállítóvezeték létesítésére adható ki,
a) amelynek megépítéséről nemzetközi szerződés rendelkezik, vagy
b) amelynek megépítésével összefüggő közigazgatási hatósági engedélyezési ügyeket a  Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló törvény szerint kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
(3) A  szállítóvezeték-létesítési engedély iránti kérelemhez a  126.  § (1)  bekezdés a) és c)–f )  pontjában, valamint 
az 5. számú melléklet I. fejezetében meghatározott iratokat kell benyújtani.
(4) A  szállítóvezeték-létesítési engedély kiadásának feltétele a  98/C.  § (1)  bekezdése szerinti együttműködési 
megállapodás Hivatal részére történő benyújtása.
(5) A  szállítóvezeték-létesítési engedély a  beruházás ütemtervének figyelembe vételével megállapított, legfeljebb 
hét év határozott időtartamra szól. Az engedély kérelemre egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett időtartam 
legfeljebb felével meghosszabbítható.
(6) A  szállítóvezeték-létesítési engedélyben meg kell határozni a  létesítendő szállítóvezeték és a  már üzemelő, 
kapcsolódó szállítóvezeték rendszer-összekötési vagy összekapcsolási pontját, továbbá meg lehet határozni 
az engedélyköteles tevékenység végzésének részletes feltételeit.
(7) A Hivatal az engedélyt visszavonja, ha a létesítési engedély alapján az engedélyes – az engedélyesnek felróható 
ok miatt – a  szállítóvezetékre vonatkozó építési engedélykérelmét a  szállítóvezeték-létesítési engedély hatályba 
lépésétől számított három éven belül nem nyújtotta be a bányafelügyeletnek.”

4. §  Az R. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Az R. 3. § (3) bekezdésében
a) a „működési engedély” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetési engedély vagy szállítóvezeték-

létesítési engedély” szöveg,
b) a „földgázszállító” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltető” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti az R. 158. §-a.

3. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

9. §  A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 384/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az R. 5. számú melléklete a következő I. fejezettel egészül ki:
„I. FEJEZET 
SZÁLLÍTÓVEZETÉK-LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY
A Hivatalhoz benyújtott szállítóvezeték-létesítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
1. a kérelmező társaság tulajdonosi szerkezetének részletes bemutatását, valamint a bemutatott tényeket igazoló 
okiratokat (különös tekintettel az  alaptőke mértékét, valamint a  nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt, 
az átlátható szervezetre vonatkozó követelmények teljesülését igazoló okiratokra);
2. a kérelmező által létesíteni kívánt szállítóvezeték
2.1. létesítése tekintetében a 98/D. § (2) bekezdésében előírtak teljesülését igazoló iratokat,
2.2. tervezett nyomvonalát,
2.3. műszaki leírását, ideértve
a) a szállítóvezeték belépési és kilépési pontjainak bemutatását,
b) a szállítóvezeték főbb elemeit, azok leírását, műszaki paramétereit,
c) a szállítóvezeték üzemeltetéséhez, irányításához, ellenőrzéséhez szükséges létesítmények és berendezések 
leírását, műszaki paramétereit,
2.4. tekintetében a létesítés ütemezését, a létesítéssel kapcsolatos tevékenységek és tervezett időbeli ütemezésük 
részletes bemutatását,
2.5. a bányafelügyelet által kiadott – az engedélyes műszaki-biztonsági szempontú előzetes minősítését, valamint 
a műszaki-biztonsági irányítási rendszer kidolgozására vonatkozó ütemterv jóváhagyását tartalmazó – határozatot;
3. a 98/C. § szerinti együttműködési megállapodást.”

A Kormány 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.  törvény 88. § (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra, valamint
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre
terjed ki.

 (2) E rendelet hatálya a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tevékenysége során képződött háztartási hulladékhoz 
hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékra akkor terjed ki, ha azt a  gazdálkodó szervezet 
ingatlanhasználó a közszolgáltatónak adja át kezelésre.

 (3) E  rendelet alkalmazásában hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységnek minősül
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kereskedelme, 

közvetítése, kezelése;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtését, kezelését végző 

hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. fajlagos mennyiség: háztartások esetében lakosonként, nem háztartások esetében az adott ingatlant használó 

természetes személy ingatlanhasználókként évente átlagosan képződő települési hulladék kilogrammban 
vagy térfogategységben kifejezett mennyisége;
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2. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék: a  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 
(a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett, illetve 
elszállított hulladék, ideértve az ilyen hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékot is;

3. másodlagos hulladék: a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése során 
képződő, további kezelést igénylő maradék hulladék;

4. zöldhulladék: kertben vagy kertészeti tevékenység során képződő növényi eredetű települési hulladék.
 (2) A  házi, a  közösségi és a  telepi komposztálásra a  biohulladék kezeléséről és a  komposztálás műszaki 

követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.
 (3) A  konténer és a  válogatómű tekintetében az  egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

3. A közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályok

3. § (1) A  közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység – a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki.

 (2) Ha a  Ht. 56.  § (1)  bekezdésében foglalt összekeverési tilalom ellenére a  háztartási, vagy a  háztartási hulladékhoz 
hasonló hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe szilárd halmazállapotú veszélyes hulladék kerül, 
a  közszolgáltatónak a  veszélyes hulladékot az  elszállítást megelőzően, vagy a  telephelyére történő beszállítást 
követően a nem veszélyes hulladéktól el kell különítenie, ha erre a műszaki lehetőségei biztosítottak.

 (3) A  közszolgáltató – ha a  Ht.-ban meghatározott, a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésével kapcsolatos 
kötelezettségeinek teljesítését nem veszélyezteti – a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
körébe nem tartozó hulladék kezelését végezheti az általa üzemeltett hulladékkezelő létesítményben.

4. A települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok

4. § (1) A települési hulladékot az ingatlanhasználó
a) a hulladék képződésének helye szerinti ingatlan területén,
b) a hulladék képződéséhez legközelebb eső gyűjtésre alkalmas területen vagy helyiségben, vagy
c) a települési önkormányzat által kijelölt helyen,
szabványos gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban gyűjti.

 (2) A  települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladékot a  vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni, ide 
nem értve a (4) és (7) bekezdés szerinti esetet.

 (3) Az elkülönített gyűjtés céljára szolgáló gyűjtőedénybe kizárólag olyan típusú, fajtájú vagy jellegű települési hulladék 
helyezhető el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényen szereplő jelzés vagy felirat vonatkozik.

 (4) A  környezetvédelmi és a  gazdasági szempontból hatékonyabb válogatás érdekében vegyes hulladék gyűjtésének 
céljára szolgáló gyűjtőedénybe
a) száraz,
b) folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot nem tartalmazó, vagy
c) más hulladékkal össze nem tapadó vagy ragadó
műanyag-, üveg-, fém- és papírhulladék, valamint hulladékká vált ruhanemű és egyéb textília nem helyezhető el.

 (5) A  csomagolási hulladékot laposan, lehetőség szerint kupak nélkül, az  újságpapír hulladékot kötegelve kell 
a  gyűjtőedényben elhelyezni. A  kartonpapírból készült nagyméretű doboz gyűjtőedénybe nem helyezhető, azt 
laposra hajtogatva és kötegelve kell a közszolgáltatónak átadni.

 (6) A  képződés helyén a  zöldhulladékot a  zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabványos 
gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve a (7) bekezdés szerinti, valamint azt az esetet, ha 
a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján komposztálják.

 (7) Ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján nem komposztálják, vagy a zöldhulladék szabványos 
gyűjtőedényzetben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a közszolgáltató a közszolgáltatási 
területen nem biztosítja, a zöldhulladékot – a (8) bekezdés szerinti fenyőfa hulladék kivételével – a vegyes hulladék 
céljára szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, üveg- és műanyag hulladékot 
tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet.

 (8) Ha a  december 25-e és január 31-e között képződött fenyőfa hulladék gyűjtőedényben nem helyezhető el, akkor 
azt hulladékgyűjtő udvarba vagy a  közösségi komposztálás céljára fenntartott gyűjtőhelyre kell vinni, vagy 
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a  közszolgáltató által meghatározott módon és időben közterületen kell elhelyezni. Társasházi lakóközösségben 
képződött fenyőfa hulladékot a közszolgáltató által történő elszállításig egy helyen kell gyűjteni.

 (9) Radioaktív hulladékot, robbanóanyagot a  települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben elhelyezni nem 
lehet.

5. § (1) Az  ingatlanhasználó a  települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az  ingatlanon belül tartja, azt 
közterületen tartósan csak a  közterület használatára vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottak 
szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a  gyűjtőedény ürítési célból történő 
közterületre helyezése.

 (2) Az  ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a  települési hulladék közszolgáltatónak történő átadása, továbbá 
az  ingatlanhasználó által gyűjtőhelyre történő elszállítása biztonságosan, a  környezet veszélyeztetését, 
szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.

6. § (1) Az elkülönített gyűjtéssel kapcsolatos széleskörű lakossági tájékoztatás, valamint az elkülönített gyűjtés ösztönzése 
és hatékonyságának növelése érdekében a közszolgáltató az ingatlanhasználót folyamatosan tájékoztatja
a) a vegyes, az  elkülönítetten gyűjtött, a  biohulladék, a  lomhulladék, valamint, ha arra a  közszolgáltatási 

szerződés kiterjed, a  háztartásban képződő veszélyes hulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, 
módjáról, feltételeiről,

b) az elkülönített gyűjtés céljáról,
c) az újrahasználati központok működésének rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről (ha ilyen 

a közszolgáltató közszolgáltatási területén működik),
d) a hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok működési rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről, 

valamint
e) az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről.

 (2) A közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakat a honlapján és a települési önkormányzat vonatkozásában szokásos 
egyéb módon közzéteszi.

 (3) A közszolgáltató – a társasházi lakóközösség kérésére – az (1) bekezdés szerinti tartalommal az ingatlanhasználónak 
nyomtatott tájékoztatót tesz elérhetővé.

 (4) A közszolgáltató által a társasházi lakóközösség rendelkezésére bocsátott nyomtatott tájékoztatót a közös képviselő 
a társasház hirdetmények közzétételére szolgáló közös tulajdonú helyiségében kifüggeszti.

5. A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó szabályok

7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy 
az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

 (2) A  választási lehetőséget az  ingatlanhasználó számára a  közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a  választható 
gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve
a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét,
b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, valamint
c) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott szállítási gyakoriságot.

8. § (1) A  közszolgáltató a  települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt – a  (2)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – a  gyűjtőedényben elhelyezhető hulladékfajtára és -jellegre vagy -típusra utaló, egyértelműen 
felismerhető és megkülönböztethető színnel, valamint jelzéssel vagy felirattal látja el. A  feliratnak tartósnak, jól 
láthatónak és olvashatónak kell lennie.

 (2) Ha a települési hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, a zsákot olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal kell ellátni, 
amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz.

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék szállítására vonatkozó szabályok

9. § (1) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállítását zárható konténer vagy a  kiporzást és 
kiszóródást megakadályozó, ideiglenes takarású konténer alkalmazásával, és az  e  feltételeket biztosító, az  egyes 
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hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező célgéppel, szállítójárművel kell végezni a  környezet 
veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró módon.

 (2) A  közszolgáltató az  elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot szükség szerinti gyakorisággal, a  vegyes 
hulladéktól elkülönítve szállítja el.

 (3) A  közszolgáltató a  vegyes hulladékot a  települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyakorisággal szállítja el.

 (4) A  közszolgáltató – a  (6)  bekezdésben meghatározott kivétellel – az  ingatlanhasználótól legalább a  következő 
hulladékfajtákat házhoz menő gyűjtési rendszerben szállítja el:
a) műanyaghulladék,
b) fémhulladék,
c) papírhulladék,
d) vegyes hulladék.

 (5) A  házhoz menő gyűjtési rendszer mellett a  közszolgáltató az  egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletében 
meghatározott műanyag-, fém- és papírhulladék elkülönített gyűjtését az  általa üzemeltetett hulladékgyűjtő 
udvarban is biztosítja. Ha az  üveghulladék elkülönített gyűjtését a  közszolgáltató házhoz menő gyűjtési rendszer 
keretében nem biztosítja, az üveghulladékot legalább hulladékgyűjtő udvarban és hulladékgyűjtő szigeten veszi át.

 (6) Ha a  közszolgáltatási területre jellemző speciális területi vagy domborzati viszonyok miatt az  adott ingatlan 
a  házhoz menő gyűjtéshez használt céljárművel biztonságosan nem közelíthető meg, a  közszolgáltató 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtéséhez az  ingatlanhasználók részére 
ideiglenes jelleggel konténeres gyűjtést biztosít. Az  áru- vagy hulladékszállítás céljára használatos fémkonténert 
az  érintett ingatlanokhoz legközelebbi és a  gyűjtésre leginkább alkalmas közlekedési csomópont mellett kell 
elhelyezni. Ha a fémkonténer megtelt, azt el kell szállítani.

 (7) A  (6)  bekezdés szerinti konténeren tájékoztató táblát kell elhelyezni annak érdekében, hogy az  ingatlanhasználó 
számára egyértelmű legyen, hogy a fémkonténerben milyen fajtájú hulladék helyezhető el.

10. § (1) Ha a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék közszolgáltató által történő átvételekor, 
összegyűjtésekor, elszállításakor a  hulladék a  gyűjtőedényből kiesik vagy kiszóródik, a  hulladék felszedéséről és 
elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a közszolgáltató gondoskodik.

 (2) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ingatlanhasználótól történő átvételét, 
összegyűjtését és elszállítását végző közszolgáltató gyűjtőjárművén munkát végző alkalmazottak közül legalább 
egy jelenlévőnek a  hulladék átvételére, összegyűjtésére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel kell 
rendelkeznie.

 (3) Ha az  ingatlanhasználó kérésére a  közszolgáltató áru- vagy hulladékszállítás céljára használatos fémkonténert 
helyez el közterületen, annak érdekében, hogy abban az  ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladékot helyezhessen el, a  fémkonténer kizárólag annak hulladékkal való megtöltéséig tartható 
közterületen, azt követően a közszolgáltatónak haladéktalanul el kell szállítania.

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

11. § (1) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását megelőzően gondoskodik 
a  hulladék válogatóműbe történő elszállításáról, valamint a  hasznosítható összetevőknek a  hulladékgazdálkodási 
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 2. melléklete szerinti előkészítő művelet útján történő válogatásáról.

 (2) Anyagában kell hasznosítani a  válogatóműben válogatott olyan hulladékot, amely anyagának összetétele és 
minősége alapján erre alkalmas.

 (3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék – a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott részletes 
követelményekre figyelemmel – hulladéklerakóban akkor rakható le, ha
a) a hulladék olyan fizikai, kémiai vagy biológiai előkezelési műveleten ment keresztül, amellyel a  hulladék 

mennyisége vagy környezetre gyakorolt szennyező hatása csökken,
b) a rendelkezésre álló és gazdaságosan üzemeltethető kezelési technológiával nem tehető hasznos 

alapanyaggá, valamint
c) anyagában és energetikailag gazdaságosan nem hasznosítható.
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12. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését közvetlenül irányító vezetőnek legalább 
középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.

 (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó hulladékkezelő létesítmény kezelését közvetlenül irányító vezetőnek 
felsőfokú műszaki vagy felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.

8. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 15. § (1) és (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 15. § (3) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

14. §  E rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. § (1) A 7. § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  közszolgáltató a  vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül 
– az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a) a  természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét 
biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy 
olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert
nem haladja meg.
(1b) Az  (1a)  bekezdés b)  pontja szerinti jogosultságot az  ingatlanhasználó csak abban az  esetben veheti igénybe, 
ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott 
igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.
(1c) A  közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az  esetben haladhatja meg 
az  (1a)  bekezdés szerinti űrmértéket, ha a  közszolgáltató által felajánlott gyűjtőedény egyedi azonosító jellel 
rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi azonosító jel 
alapján az ürítéskor elektronikus úton rögzíti.”

 (2) A 7. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény 
űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve)
„d) az érintett ingatlant használó természetes személy (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságát (ha van ilyen 
személy)”

 (3) A 4. § (6) bekezdésében a „zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott szabványos gyűjtőedényben vagy 
hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni” szövegrész helyébe a „zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott 
gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni” szöveg lép.

16. § (1) Hatályát veszti a  közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 (2) Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló  
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény 38.  § (1)  bekezdés a), e) és g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/B.  § (1) A  termékdíj raktár engedélyezése feltételeinek fennállását az  állami adó- és vámhatóság előzetesen 
a helyszínen is megvizsgálja.
(2) A  termékdíj raktár engedély iránti kérelem elektronikus úton, az  állami adóhatóság által közzétett 
– a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú – elektronikus formanyomtatvány alkalmazásával nyújtható be.
(3) A termékdíj raktár engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, címét, adószámát,
b) ipari termékdíj raktár esetén a  tevékenység megnevezését (feldolgozás, előállítás, újbóli felhasználásra 
előkészítés) és a  feldolgozni, előállítani, újbóli felhasználásra előkészíteni kívánt, kereskedelmi termékdíj raktár 
esetén a tárolni kívánt termékdíjköteles termékek termék- és anyagáramának megnevezését,
c) a nyilvántartási és bizonylati rend bemutatását,
d) a termékdíj raktár címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
ea) a termékdíj raktár működésére szolgáló terület, épület jogszerű használója,
eb) ipari termékdíj raktár üzemeltetése esetén vállalja az  engedély kiadását követő évtől a  Ktdt. 9/A.  § 
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott mérleg-hitelesítési kötelezettséget, és
f ) a  termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott vagy képviselő nevét, adóazonosító jelét, 
bizonyítványának számát.
(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.
(5) A  termékdíj raktár engedélyese a  tevékenység, a  termék- és anyagáram bővítését vagy szűkítését az  engedély 
módosítására irányuló kérelem útján, a (2) bekezdésben meghatározott módon kezdeményezheti.
(6) Az engedély módosítására irányuló (5) bekezdés szerinti kérelmet az állami adó- és vámhatóság 30 napon belül 
bírálja el. Az  állami adó- és vámhatóság a  kérelem elbírálása során az  (1)  bekezdésben meghatározott helyszíni 
vizsgálatot végezhet.”

2. §  A Korm. rendelet 2/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/E.  § (1) A  termékdíj raktárban tárolt, feldolgozás, előállítás vagy újbóli felhasználásra előkészítés alatt álló, 
készletezett termékdíjköteles termékeket elektronikus úton kell nyilvántartani. A termékdíj raktár nyilvántartásának 
naprakésznek, eseményszerűnek kell lennie, amelyet az  engedélyes a  termékdíj raktár helyszínén vezet, vagy 
elektronikus úton történő elérhetőségét a  raktár üzemeltetésének teljes időtartama alatt, ellenőrzés céljából 
folyamatosan biztosítja.
(2) A  termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalmát, továbbá a  termékdíj raktár üzemeltetésének rendjét, 
a  termékdíj raktárban végezhető szokásos kezelések megnevezését a  7.  melléklet tartalmazza. A  termékdíj raktár 
nyilvántartásának a termékdíj raktár engedélyese felelőssége körébe tartozó aktuális raktárkészletet kell mutatnia.
(3) A  termékdíj raktár nyilvántartásának vezetését azzal a  programmal kell végezni, amelyet a  termékdíj raktár 
engedélyese az engedélyezési eljárás során az adóhatóságnak bemutatott.
(4) A nyilvántartó programnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:
a) felhasználókat és azok jogosultságát, továbbá az ezekben bekövetkezett változásokat nyilvántartsa (naplózza);
b) a  felhasználó által végzett munkafolyamatokat (tevékenységeket/műveleteket) bármely időszakra vonatkozóan 
rögzítse (naplózza);
c) a  program biztosítsa a  nyilvántartás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő adattartalommal való 
vezetését;
d) a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza;
e) a program mentett adatainak visszatöltése bármikor ellenőrizhető legyen az alábbi adattartalommal:
ea) a visszatöltés időpontja,
eb) a visszatöltés indoka,
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ec) a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága,
ed) a visszatöltött adatok archiválásának időpontja;
f ) a program tegye lehetővé, hogy a felsorolt paraméterek bármikor lekérdezhetőek és kinyomtathatóak legyenek.
(5) A  termékdíj raktárba a  tárgyhónap alatt betárolt és kitárolt termékdíjköteles termékekről, továbbá 
a  raktárkészletről a  7.  mellékletben meghatározott adattartalommal elektronikus úton adatot kell szolgáltatni 
az állami adó- és vámhatóság részére, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig.
(6) A  termékdíjköteles termékek tulajdonjog változás nélküli termékdíj raktárak között történő mozgatása esetén 
a kitárolás és a betárolás – e rendeletben meghatározott – szabályait kell alkalmazni (áttárolás).”

3. §  A Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését)
„e) a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja esetén a csomagolószer csomagolás részeként történő forgalomba hozatalát 
vagy felhasználását igazoló bizonylattal, vagy”
(igazolja.)

4. § (1) A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Korm. rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Korm. rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. §  A Korm. rendelet
a) 2/C.  § (3)  bekezdésében a „végezhető tevékenység” szövegrész helyébe a „végezni kívánt, technológiailag 

indokolt tevékenység (tevékenységek)”,
b) 9.  § (5)  bekezdés f )  pontjában a „csomagolóeszköz mennyiségét” szövegrész helyébe a „csomagolóanyag, 

csomagolóeszköz, illetve csomagolási segédanyag mennyiségét”
szöveg lép.

6. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

 1. A  Korm. rendelet 1.  melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 
1. karaktere: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket 
jelölő kódok táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:
(CsK kód 1. karaktere: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható 
terméket jelölő kódok)
„

Kód (1.) Megnevezés

E Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék

B Az eladótérben megtöltésre tervezett, megtöltésre szánt, felhasználásra kerülő (eladótéri) 
műanyag zsák, zacskó

K Kereskedelmi csomagolószer

M Műanyag bevásárló reklámtáska

A Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék

S Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék
”
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 2. A  Korm. rendelet 1.  melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 
4–5.  karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a  csomagolószerek esetében a  kötelezettség keletkezését vagy annak 
hiányát jelöli című táblázata a következő sorokkal egészül ki:
(CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak 
hiányát jelöli)
(Belföldi előállítású csomagolószer)
„

1E a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott 
nyilatkozata alapján

1F a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f ) pontja szerint adott 
nyilatkozata alapján

”
(Külföldről behozott csomagolószer)
„

3E a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja szerint adott 
nyilatkozata alapján

3F a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f ) pontja szerint adott 
nyilatkozata alapján

”
 3. A  Korm. rendelet 1.  melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 

4–5.  karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a  csomagolószerek esetében a  kötelezettség keletkezését vagy annak 
hiányát jelöli című táblázata 1R kódja helyébe a következő rendelkezés lép:
(CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak 
hiányát jelöli)
(Belföldi előállítású csomagolószer)
„

1R a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján
”

 4. A  Korm. rendelet 1.  melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 
4–5.  karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a  csomagolószerek esetében a  kötelezettség keletkezését vagy annak 
hiányát jelöli című táblázata 3R kódja helyébe a következő rendelkezés lép:
(CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak 
hiányát jelöli)
(Külföldről behozott csomagolószer)
„

3R a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján
”

 5. A  Korm. rendelet 1.  melléklet A) cím Csomagolószer Katalógus II. Csomagolószer Katalógus kódjai alcím CsK kód 
4–5.  karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a  csomagolószerek esetében a  kötelezettség keletkezését vagy annak 
hiányát jelöli című táblázata 5R kódja helyébe a következő rendelkezés lép:
(CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak 
hiányát jelöli)
(Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer)
„

5R a termékdíj nem kerül megfizetésre a termékdíj raktárba beszállító vevő nyilatkozata alapján
„

 6. A  Korm. rendelet 1.  melléklet B) cím Környezetvédelmi Termékdíj Kódok (KT kódok) 1.  pont 1.6.  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1.6. Egyéb műanyagtermékek környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése KT kód

 Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru 301
”
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 7. A  Korm. rendelet 1.  melléklet B) cím Környezetvédelmi Termékdíj Kódok (KT kódok) 1.  pont 1.7.  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1.7. Egyéb vegyipari termékek környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése KT kód

 Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek 701

 Szépség- vagy testápoló készítmények 702
”

 8. A  Korm. rendelet 1.  melléklet B) cím Környezetvédelmi Termékdíj Kódok (KT kódok) 1.  pontja a  következő 
1.8. alponttal egészül ki:
„1.8. Irodai papírok környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése KT kód

 Irodai papír 801
”

 9. A  Korm. rendelet 1.  melléklet B) cím Környezetvédelmi Termékdíj Kódok (KT kódok) 1.  pontja a  következő 
1.9. alponttal egészül ki:
„1.9. A termékdíj visszaigénylés esetén alkalmazható környezetvédelmi termékdíj kódok
A 2010. és a 2011. évben alkalmazott kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai

Csomagolás típusa KT kód

Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska] 4MA

Műanyag (bevásárló-reklám) táska 4MT

Üveg 4ÜV

Társított csomagolás

Rétegzett italcsomagolás 4RI

Egyéb 4TE

Fém (kivéve alumínium) 4FM

Alumínium 4LU

Egyéb anyagok 4EG

Gyűjtő kód újrahasználható csomagolás levonásához 4ÚL

Gyűjtő kód nem újrahasználható csomagolás a környezetvédelmi termékdíjról, 
továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi 
LVI. törvény 5/E. § (1) bekezdés szerinti levonásához

4OC

”

2. melléklet a 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 4. melléklet VIII. pont 3. alpontja a következő g)–h) alpontokkal egészül ki:
(3. Az átadott mennyiség jogcímek szerint:)
„g) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja alapján átadott mennyiség,
h) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés f ) pontja alapján átadott mennyiség.”
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3. melléklet a 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

 1. A Korm. rendelet 7. melléklet 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalma
A termékdíj raktár nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
A termékdíjköteles termék:)
„1.3. kiszállításának adatai:”

 2. A Korm. rendelet 7. melléklet 1. pont 1.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalma
A termékdíj raktár nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
A termékdíjköteles termék:)
„1.3.1. kiszállítás napja;”

 3. A Korm. rendelet 7. melléklet 1. pontja a következő 1.4. alponttal egészül ki:
(1. A termékdíj raktár nyilvántartásának adattartalma
A termékdíj raktár nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
A termékdíjköteles termék:)
„1.4. ideiglenes kiadásának adatai:
1.4.1. ideiglenes kiadás napja;
1.4.2. ideiglenes kiadás oka;
1.4.3. a termék
1.4.3.1. megnevezése,
1.4.3.2. vámtarifaszáma,
1.4.3.3. CsK vagy KT kódja,
1.4.3.4. mennyisége (db), egységnyi tömege (kg/db), tömege (kg).”

 4. A Korm. rendelet 7. melléklet 2. pontja a következő 2.3. alponttal egészül ki:
(2. A termékdíj raktári beszállítás és kiszállítás rendje)
„2.3. Egyik termékdíj raktárból egy másik termékdíj raktárba történő áttárolás abban az  esetben végezhető, ha 
az áttárolás során a tulajdonjogban változás nem következik be.”

 5. A Korm. rendelet 7. melléklet 4. pont 4.3.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(4. A termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről szóló adatszolgáltatás adattartalma)
„4.3.5. a kiszállítás oka jogcíme:

B01 belföldi forgalomba hozatal termékdíj megfizetésével

B10 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

B11 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

B12 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

B13 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés d) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

B14 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása 
esetén nem kell megfizetni

B15 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással történő előállítása 
esetén nem kell megfizetni

B16 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés e) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

B17 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj nem kerül megfizetésre a vevő Ktdt. 3. § (6) bekezdés f ) pontja 
szerint adott nyilatkozata alapján

B20 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján 
szerződéssel átvállalásra került
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B21 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján 
szerződéssel átvállalásra került

B22 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja alapján 
szerződéssel átvállalásra került

B23 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján 
szerződéssel átvállalásra került

B24 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja alapján 
szerződéssel átvállalásra került

B25 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f ) pontja alapján 
szerződéssel átvállalásra került

B26 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés g) pontja alapján 
szerződéssel átvállalásra került

B30 belföldi forgalomba hozatal, a termékdíj korábban, a beszállítás előtt már megfizetésre került

I00 ideiglenes kiadás

K00 külföldre történő kiszállítás

S01 saját célú felhasználás

T00 áttárolás másik termékdíj raktárba a tulajdonjog megváltozása nélkül

U10 újrahasználható csomagolószer bérbe adása a Ktdt. 3/A. § szerinti engedélyezett bérleti rendszer 
keretében

”
 6. A Korm. rendelet 7. melléklet

a) 1.  pont 1.2.4.  alpontjában a „feldolgozáshoz közvetlen anyagként” szövegrész helyébe a „feldolgozáshoz, 
újbóli felhasználásra előkészítéshez közvetlen anyagként”,

b) 1.3.2. alpontjában az „a kiszállítás, ideiglenes kiadás oka” szövegrész helyébe az „a kiszállítás oka”,
c) 3.8. alpontjában a „csomagolás, kicsomagolás,” szövegrész helyébe a „csomagolás létrehozása, kicsomagolás,”
szöveg lép.

A Kormány 387/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) E  rendeletet a  (3) bekezdésben meghatározott esetekben − a  (2) bekezdés szerinti kivételekkel − épületek és 
az épület önálló rendeltetési egységei energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
c) a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
d) hitéleti célra használt épületre;
e) a  nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a  levegő 
hőmérséklete a  fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a  12  °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig 
kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
f ) műhelyre vagy az  ipari területen lévő épületre, ha abban a  technológiából származó belső hőnyereség 
a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros 
légcsere szükséges, illetve alakul ki.”
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2. §  Az R. 2. §-a a következő a) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) épület: falakkal ellátott, fedett építmény, amelyben energiát használnak a beltéri légállapot szabályozására;”

3. § (1) Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tanúsítvány kiállítható
a) önálló rendeltetési egység esetén
aa) az  épület egészére vonatkozó tanúsítvány alapján, a  tanúsítandó önálló rendeltetési egység épületben levő 
helyzetének, tájolásának és eltérő adottságainak figyelembevételével, vagy
ab) ugyanabban az  épületben található, azonos rendeltetésű, elrendezésű, azonos méretű és azonos energetikai 
jellemzőjű épületelemekkel rendelkező önálló rendeltetési egység tanúsítványa alapján,
b) különálló családi ház esetén azonos méretű és energiahatékonyságú, azonos épületelemekkel rendelkező családi 
ház tanúsítványa alapján, ha a tanúsító az azonosságról meggyőződött.”

 (2) Az R. 4. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  1.  melléklet szerinti energetikai minőségtanúsítványon feltüntetett követelményértéket és az  energetikai 
minőség szerinti besoroláshoz felhasznált referencia értéket az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 4. §-a szerint kell meghatározni.”

4. §  Az R. 7. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Energia-megtakarításra irányuló javaslat vagy az  energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények 
betartása a műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megváltoztatását nem eredményezheti.”

5. §  Az R. 11. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
2. cikk 1. és 14. pontja, 11., 12., 13., 18. cikke, 20. cikk (1) és (2) bekezdése, továbbá II. melléklete.”

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

7. §  Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikk 1. pontjának, 11. cikk (6) és (7) bekezdésének, valamint 12. cikk (6) bekezdésének való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 388/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3.  §-a 
a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) A  határon túli támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok ellátásával a  Bethlen Gábor Alap kezelő 
szerve megbízható.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 389/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a polgári légiközlekedés 
védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének 
rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 174/A.  § (1)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
az 1. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (5) bekezdés 
25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)
„25. az  egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i  
549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikke rendelkezésének megfelelően kijelölt nemzeti 
felügyeleti hatóságként gondoskodik az  e  cikkben meghatározott tevékenység ellátása érdekében hatáskörébe 
utalt feladatok végrehajtásáról, valamint a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról 
szóló, 2013. május 3-i 391/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 9.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
konzultáció lefolytatásáról, továbbá a  légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és egyes tanúsításokra 
vonatkozó részletes szabályoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő 
meghatározásáról szóló 2011. augusztus 10-i 805/2011/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 805/2011/EU 
bizottsági rendelet) 4.  cikke szerinti nemzeti felügyeleti hatóságként gondoskodik a  805/2011/EU bizottsági 
rendeletben meghatározott feladatok ellátásáról,”

 (2) Az R1. 5. § (5) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)
„27. a  légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi 
tanúsítása, valamint a  tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 
2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 748/2012/EU bizottsági rendelet) I. melléklet 
21.B.25.  pont (a)  alpontjának megfelelően kijelölt illetékes hatóságként gondoskodik a  748/2012/EU bizottsági 
rendelet A. szakasz F., G., H., I. és P. alrészében meghatározott feladatok végrehajtásáról,”

 (3) Az R1. 5. § (5) bekezdése a következő 55–57. pontokkal egészül ki:
(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)
„55. a 185/2010/EU rendelet Melléklet 6.8. fejezetében meghatározott légifuvarozó kijelölése, ellenőrzése, valamint 
a harmadik országbeli meghatalmazott ügynök és ismert beszállító ellenőrzése,
56. a  185/2010/EU rendelet Melléklet 11.6.  pontjában meghatározott uniós légiközlekedés védelmi ellenőrzés 
végrehajtása, valamint az uniós légiközlekedési védelmi ellenőrök jóváhagyása,
57. részt vesz a  léginavigációs szolgálatok és a  hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról szóló 
2013. május 3-i 390/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a  továbbiakban: 390/2013/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet) meghatározott követelményeknek megfelelő, funkcionális légtérblokk szintjén létrehozandó 
teljesítménytervek kidolgozásában, majd a tervre vonatkozó javaslatot továbbítja a közlekedésért felelős miniszter 
részére, aki a tervet annak elfogadása esetén továbbítja az Európai Bizottsághoz.”

 (4) Az R1. 5. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az ügyintézési határidő három hónap a következő közigazgatási hatósági eljárásokban:)
„d) Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program alapján lefolytatott eljárás.”

2. § (1) Az R1. 8/C. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Kormány a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, 
feladatairól és működésének rendjéről szóló kormányrendelet alapján védelmi tiszt kijelölésére kötelezett 
szervezetek védelmi tisztje és a védelmi felelős kijelölésének és visszavonásának jóváhagyására irányuló eljárásban 
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–  a  kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének 
vizsgálata tekintetében – az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot szakhatóságként jelöli ki.
(5) A  Kormány a  nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrök kijelölésére irányuló eljárásban 
–  a  nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrként kijelölni tervezett személy beosztás betöltése 
során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata tekintetében – az Alkotmányvédelmi Hivatalt 
és a Terrorelhárítási Központot szakhatóságként jelöli ki.”

 (2) Az R1. 8/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  Kormány a  repülőtér kényszerhelyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárásban annak elbírálása 
kérdésében, hogy
a) a  repülőtér kényszerhelyzeti terve a  jogellenes cselekmények megelőzésével és felszámolásával kapcsolatos 
követelményeknek megfelel-e, első fokú eljárásban a  repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányságot 
(Budapesten és Pest megyében a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot), másodfokú eljárásban az  Országos 
Rendőr-főkapitányságot,
b) a repülőtér kényszerhelyzeti tervében foglaltak megfelelnek-e a katasztrófavédelem erő- és eszköz rendszerének, 
beépített mobil, stabil felszerelésének, első fokú eljárásban a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét, 
másodfokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét
szakhatóságként jelöli ki.”

 (3) Az R1. 8/C. § (9) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A Kormány a  185/2010/EU bizottsági rendelet melléklet 1.3.1.4.  pontjával összhangban a  szigorított védelmi területre 
történő belépés során egyes személyek, vagy csoportok részére a  tiltott tárgyak bevitelének tilalma alóli felmentés 
megadására irányuló eljárásban abban az  esetben, ha a  bevinni szándékozott tiltott tárgy a  185/2010/EU bizottsági 
rendelet melléklet 4-C függelék a) és b) pontjába tartozik:]
„c) a  tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása, felhasználása kérdésében, valamint terrorveszély 
kérdésében a Terrorelhárítási Központot”
(szakhatóságként jelöli ki.)

 (4) Az R1. 8/C. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  Kormány a  légiforgalmi irányító szolgálat védelmi tervének jóváhagyására irányuló első fokú eljárásban 
–  annak elbírálása kérdésében, hogy a  védelmi terv a  légiközlekedés védelmével kapcsolatos követelményeknek 
megfelel-e – az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot szakhatóságként jelöli ki.”

 (5) Az R1. 8/C. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A Kormány a meghatalmazott ügynök, az  ismert feladó és a  fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója 
minősítése tárgyában indult eljárásban, a  védelmi ellenőrzések végrehajtása és a  fizikai védelem biztosítása 
szakkérdésben az  első fokú eljárásban a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot, a  másodfokú eljárásban az  Országos 
Rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.
(12) A  Kormány a  meghatalmazott ügynök és a  fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése 
tárgyában indult eljárásban, abban a  szakkérdésben, hogy az  engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot 
a légiközlekedés védelme szempontjából, az Alkotmányvédelmi Hivatalt, az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szervet és a Terrorelhárítási Központot szakhatóságként jelöli ki.”

3. § (1) Az R1. 10. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő közösségi és uniós rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„b) a  légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi 
tanúsítása, valamint a  tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 
2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet,”

 (2) Az R1. 10. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő közösségi és uniós rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„l) a  léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló 2013. május 3-i 391/2013/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet,”

 (3) Az R1. 10. § (2) bekezdése a következő x)–zs) pontokkal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő közösségi és uniós rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„x) a  közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések 
meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet és az  azt módosító 1082/2012/EU 
bizottsági rendelet,
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y) a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról 
szóló 2012. március 30-i 290/2012/EU bizottsági rendelet,
z) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról szóló 2013. május 3-i 
390/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
zs) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról 
szóló 2014. január 27-i 70/2014/EU bizottsági rendelet.”

 (4) Az R1. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ez  a  rendelet a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások 
rögzítéséről szóló 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2014. március 13-i 
245/2014/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést szolgálja.”

4. §  Az R1. 8/C. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében az „a) és b) pontjába” szövegrész helyébe az „a), b) és f ) pontjába” 
szöveg lép.

2. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság 
jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a  Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól 
és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 2.  § 4.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4. légiközlekedés védelmi ellenőrzés: az  utas, a  kézipoggyász, az  utastól különböző személy és személyes tárgyai, 
a feladott poggyász, a járművek, az áru és postai küldemények, a légifuvarozói postai küldemények és légifuvarozói 
anyagok, a  fedélzeti ellátmány és a  repülőtéri készletek átvizsgálása tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása 
céljából.”

6. §  Az R2. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  LVB munkájában a  Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának vezetője, az  országos 
rendőrfőkapitány, az  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a  TEK főigazgatója és az  AH 
főigazgatója vehet részt. Az  LVB ülésén az  LVB titkárának – az  ülés napirendjének összeállítását megelőző – 
javaslatára meghívottként részt vehet az LVB elnöke által meghívott személy vagy szervezet képviselője.”

7. §  Az R2. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Program a polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és 
a  2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletből, az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekből, jelen kormányrendeletből és a légiközlekedési 
hatóság által a  légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 3/C.  § (4)  bekezdése alapján kiadott nemzeti 
légiközlekedés védelmi határozatokból áll.”

8. §  Az R2. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  légiközlekedés védelmi oktatóknak és oktató szervezeteknek a  légiközlekedési hatóság ad engedélyt, 
amelyről nyilvántartást vezet.”

9. § (1) A R2. 12. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az együttműködő hatóságok)
„d) összehangolják a védelmi programokat,”

 (2) Az R2. 12. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az együttműködő hatóságok)
„g) végrehajtják a  részükre a  repülőtéri védelmi programban és a  Kényszerhelyzeti Tervben meghatározott 
feladatokat,”
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10. § (1) Az R2. 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A légközlekedési hatóság)
„b) koordinálja és végrehajtja a  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek külső, a  Nemzeti 
Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programban meghatározottak szerinti légiközlekedés védelmi 
minőségbiztosítási ellenőrzését,”

 (2) A R2. 13. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A légközlekedési hatóság)
„f ) jóváhagyja és ellenőrzi a  légiközlekedési védelmi eszközök és védelmi rendszerek, valamint a  közös 
légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról 
szóló 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 185/2010/EU rendelet) melléklet 
12. fejezetében meghatározott légiközlekedés védelmi berendezések üzembe helyezését, működtetését,”

 (3) Az R2. 13. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A légközlekedési hatóság)
„i) minősíti a  meghatalmazott ügynököt, az  ismert feladót, a  fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítóját, 
a harmadik ország repülőteréről az Európai Unió területére árut vagy postai küldeményt szállító légifuvarozót, kiadja 
e  tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt, nyilvántartást vezet azok nevéről és lakcíméről (telephelyéről), 
valamint felügyeli tevékenységüket, és ezen adatokat feltölti a 185/2010/EU rendelet mellékletében meghatározott 
adatbázisba,”

 (4) Az R2. 13. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A légközlekedési hatóság)
„o) a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program, valamint a polgári légiközlekedés védelmének közös 
szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. március 11-i 300/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek (a  továbbiakban: 300/2008/EK rendelet) megfelelően – az  általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv által vizsgáztatott védelmi ellenőrök kivételével – tanúsítja a  védelmi 
személyeket vagy engedélyezi a tanúsítást harmadik félnek,”

 (5) Az R2. 13. §-a a következő r) ponttal egészül ki:
(A légközlekedési hatóság)
„r) jóváhagyja a  repülőtereken vagy a  repülőterek elkülönített területein alkalmazott alternatív légiközlekedés 
védelmi intézkedéseket,”

 (6) Az R2. 13. §-a az alábbi v) és w) pontokkal egészül ki:
(A légközlekedési hatóság)
„v) jóváhagyja a repülőtereken a kockázatértékelés alapján a megfigyelés és az őrjárat ellátásának gyakoriságát és 
módját,
w) végzi a  185/2010/EU rendelet mellékletének 6.4.1.2.  pontjában felsorolt, a  meghatalmazott ügynökkel 
kapcsolatos jóváhagyást.”

11. § (1) Az R2. 14. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv)
„6. az  AH-val, a  TEK-kel és a  légiközlekedési hatósággal együttműködve irányítja, végrehajtja és értékeli 
a légiközlekedés védelmében érintett szervezetek védelmi rendszereinek rejtett légiközlekedés-védelmi tesztelését, 
és megküldi az értékelés eredményét az ellenőrzött szervezet részére,”

 (2) Az R2. 14. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv)
„12. végzi az  utasok, kézipoggyászaik, feladott poggyászaik és az  utastól különböző személyek és azok személyes 
tárgyainak légiközlekedés védelmi ellenőrzésének, továbbá az  áruk, postai küldemények, légifuvarozói posta, 
légifuvarozói anyagok, fedélzeti ellátmány, repülőtéri készlet légiközlekedés védelmi ellenőrzésének szakmai 
felügyeletét, valamint az  utasok és kézipoggyászaik légiközlekedés védelmi ellenőrzésének fegyveres biztosítását, 
valamint a rendőri szerv döntése alapján végzi az utasok és kézipoggyászaik légiközlekedés védelmi ellenőrzését.”

 (3) A R2. 14. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv)
„16. a  légiközlekedés védelmi kockázatok felderítése érdekében a  repülőtereken és a  légiközlekedés védelmi 
tevékenység végzésére kötelezett jogalanynál – amennyiben az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerv indokoltnak tartja a  TEK és az  AH bevonásával – ellenőrzést hajt végre, amelynek eredményéről a  felelős 
hatóságot soron kívül értesíti.”
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12. §  Az R2. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A. § A TEK
a) folyamatosan értékeli a  polgári légiközlekedés terror-veszélyeztetettségi szintjét, valamint megállapítja 
a terror-fenyegetettséget,
b) az  együttműködő hatóságokkal megteszi a  szükséges intézkedéseket a  terrorveszélyeztetett, terrorfenyegetett 
légijárművek, repülőtéri létesítmények védelme érdekében,
c) irányítja a terrorcselekmény, valamint a jármű hatalomba kerítése bűncselekmény esetében a légiközlekedés ellen 
folyamatban lévő jogellenes cselekmények felszámolását Magyarország földfelszínén és a légijármű fedélzetén,
d) az együttműködő hatóságokkal ellátja a hatáskörébe tartozó állami és kormányzati szempontból védett vezetők, 
személyek repülőtéri mozgásának biztosítását, szükség esetén korlátozó intézkedéseket rendelhet el,
e) részt vesz a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 67. § (6) bekezdése szerinti személyek terrorkockázati 
szempontú védelmi háttérellenőrzésében,
f ) ellenőrzi a  repülőtéri személyazonosító kártyák, szigorított védelmi területre jogosító behajtási engedélyek 
rendeltetésszerű használatát és a  vonatkozó előírások betartását, kockázatelemzés alapján kezdeményezi azok 
visszavonását vagy korlátozását.”

13. § (1) Az R2. 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az AH)
„a) a  feladatai ellátása során tudomására jutott információkból értékeli – a  terrorveszélyeztetettségi szintjének 
kivételével – a  polgári légiközlekedés fenyegetettségi és veszélyeztetettségi szintjét, és tájékoztatja az  általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet, a  TEK-et és a  légiközlekedési hatóságot a  feladatkörük 
ellátásához szükséges adatokról,”

 (2) A R2. 15. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az AH)
„c) intézkedéseket kezdeményez a  terrorcselekmény, valamint a  légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési 
vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése bűncselekmény kivételével a polgári légiközlekedés 
elleni jogellenes cselekmények megelőzése, elhárítása érdekében,”

14. §  Az R2. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 67. § (12) bekezdésében megjelölt SRA-ra
a) az  üzemben tartó által – a  hatáskörrel rendelkező hatóságok hozzájárulásával, korlátozás nélkül vagy 
korlátozással – kiállított
aa) állandó vagy ideiglenes személyazonosító kártyával (a továbbiakban: személyazonosító kártya) vagy
ab) látogató kártyával,
b) a  185/2010/EU rendelet melléklet 1.2.  pontjában meghatározott uniós repülőszemélyzeti azonosító „CREW” 
jelöléssel ellátott kártyával (a  továbbiakban: uniós repülőszemélyzeti azonosító), továbbá érvényes repülési 
paranccsal és repülési tervvel az igénybe vett légijárműhöz, vagy annak fedélzetére,
c) nem uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyával, továbbá érvényes repülési paranccsal és repülési tervvel, 
valamint kísérettel az igénybe vett légijárműhöz, vagy annak fedélzetére,
d) utasként érvényes beszállókártyával vagy azzal egyenértékű utazási jogosultsággal kizárólag az  utazáshoz 
igénybe vett légijárműhöz és annak fedélzetére,
e) a  légiközlekedési hatóság által kiadott légiközlekedés védelmi ellenőrzésre, vagy légiközlekedés védelmi 
felügyeleti tevékenységre jogosító igazolvánnyal
lehet belépni.
(2) A  repülőtéri személyazonosító kártya iránti kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a  kérelmező a  repülőtér 
meghatározott zónáiban milyen tevékenységet végez. A  repülőtéri személyazonosító kártya kiadásának feltétele, 
hogy a  kérelemhez csatolják a  kérelmező személy légiközlekedés védelmi háttérellenőrzésének eredményét, 
valamint a  tevékenység ellátásához szükséges légiközlekedés védelmi képzés igazolását, amelyet a  kártya 
hatályának lejárta után egy évig meg kell őrizni. A  kártya kiállítását megelőzően a  repülőtér üzemben tartója 
az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, az  AH és – nemzetközi repülőtér esetében  – 
a  vámhatóság hozzájárulását kéri, amelyet köteles a  repülőtér üzemben tartója figyelembe venni, a  hozzájárulás 
megtagadása esetén a kártya nem állítható ki. A személyazonosító kártya időbeli hatálya két év.
(3) Amennyiben az uniós repülőszemélyzeti azonosító kártyát Magyarországon a működési engedéllyel rendelkező 
légitársaság állítja ki, annak időbeli hatálya két év.
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(4) Ha a  személyazonosító kártya igénybevétele és ismételt igénybevétele között 60 napnál több idő telik el, 
a kiállító szervezet köteles a személyazonosító kártyát bevonni. Személyazonosító kártya ismételt kiadására az előírt 
engedélyezési eljárás lefolytatását követően kerülhet sor. Személyek vagy csoportok részére a  légiközlekedési 
hatóság felmentést adhat a személyazonosító kártya igénybevételére vonatkozó 60 napra vonatkozó követelmény 
alól. A felmentés időtartama nem haladhatja meg a személyazonosító kártya két igénybevétele között a 180 napot.
(5) A  repülőtérre történő belépés és a  repülőtér SRA-n történő kísérés részletes szabályait a  repülőtér 
üzembentartója a  repülőtér védelmi programban és a  repülőtér rendben határozza meg. A  belépésre vonatkozó 
korlátozásoknak arányban kell állniuk a biztonsági kockázattal.
(6) A repülőtér védelmi programjában ki kell jelölni a belépés során ellenőrzést végző szervezetet, szabályozni kell 
a személyazonosság ellenőrzését, a személy, csomag és gépjármű átvizsgálását. A  tevékenységet részletesen leíró 
technológiai utasításokat a védelmi program tartalmazza.
(7) A védelmi háttérellenőrzés határideje 30 nap, amely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.”

15. §  Az R2. a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § A 13. § f ) pontjában meghatározott jóváhagyási eljárásban a  légiközlekedési hatóság és a szakhatóságok 
figyelembe vehetik az Európai Polgári Repülési Konferencia által kiadott típustanúsítványt.”

16. §  Az R2. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) A fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója a tevékenység megkezdése előtt benyújtott kinevezési 
kérelméhez csatolni kell a meghatalmazott beszállító védelmi tisztjének kinevezését, valamint a védelmi programot. 
A védelmi programban foglaltak teljesülését minden esetben helyszíni szemlén ellenőrzi a légiközlekedési hatóság.
(2) A fedélzeti ellátmány ismert beszállítóját az a légitársaság vagy jogi személy jelöli ki és ellenőrzi a 185/2010/EU 
rendelet mellékletének 8.1.4.4. pontja szerint, amely részére az szállít. Az üzemben tartó jogi személy – amennyiben 
kérelmezi ismert beszállító kinevezésének engedélyezését –, a védelmi programban részletesen szabályozza a listás 
szállító kinevezésének eljárását, légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzését és tevékenységének 
felügyeletét, valamint az áru- és postai küldemény légiközlekedés védelmi ellenőrzésére utaló jelzések leírását.”

17. §  Az R2. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38.  § (1) A  repülőtér szigorított védelmi területeire, az  árusításra vagy használatra szánt készletek – beleértve 
a  vámmentes boltok és éttermek készleteit is – védelmi ellenőrzését a  repülőtér üzemben tartója látja el, 
kivéve a  repülőtéri készletek ismert beszállítóját. A  repülőtéri készletek ismert beszállítója repülőtéri készletek 
légiközlekedés védelmi ellenőrzésére utaló jelzésekről szóló tájékoztatást a  repülőtér üzemben tartója részére 
megadja.
(2) A  repülőtéri készletek ismert beszállítóinak elfogadását és a  185/2010/EU rendelet mellékletének 9.1.3.  pontja 
szerinti ellenőrzését a  repülőtér üzemben tartója e  feladatra kijelölt és kiképzett személyzet útján végzi. Ebben 
az  esetben a  repülőtér védelmi programjának tartalmaznia kell az  ismert beszállító kinevezésének eljárását, 
légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzését és tevékenységének felügyeletét, valamint az áru- és postai 
küldemény légiközlekedés védelmi ellenőrzésére utaló jelzések leírását.”

18. §  Az R2. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41.  § (1) A  repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének 
és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján I. vagy II. osztályúnak minősített repülőtér 
üzemben tartója, a  légitársaság, a földi kiszolgáló, karbantartó és javító szervezet, a  légiforgalmi irányító szolgálat, 
a  meghatalmazott ügynök, fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója, az  ismert szállító a  légiközlekedés 
védelmi intézkedési rendszer irányítása érdekében védelmi tisztet jelöl ki.
(2) A  repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján III–VI. osztályúnak minősített repülőtér üzemben 
tartója, a  repülőtéri készletek ismert beszállítója, a  listás szállító, a  fedélzeti ellátmány ismert beszállítója 
a légiközlekedés védelmi intézkedési rendszer biztosítása érdekében védelmi felelőst jelöl ki.
(3) A  védelmi tiszt közvetlenül az  adott szervezet vezetőjének alárendeltségébe tartozik, és felelős azért, hogy 
a  szervezet nem minősített naprakész légiközlekedés védelmi információkkal rendelkezzen és a  légiközlekedés 
védelmi szabályokat betartsák. A védelmi tiszt magyar nyelven kommunikálni képes, a légiközlekedés védelmében 
együttműködő hatóságok számára folyamatosan elérhető személy, aki a  hatóságokkal való kapcsolattartásért 
felelős. A  védelmi tiszt akadályoztatása esetére köteles megfelelő helyettesről gondoskodni. A  védelmi tiszt 
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és a  védelmi felelős a  szervezetnél légiközlekedés védelmi feladatot végrehajtó munkavállalók tekintetében 
intézkedési jogkörrel rendelkezik.
(4) Egy szervezetnél egy időben csak egy kinevezett védelmi tiszt foglalkoztatható. Ha a  szervezet új személyt 
jelöl ki, a korábbi személy megbízatása megszűnik. A védelmi tiszt más szervezetnél nem tölthet be védelmi tiszti 
pozíciót. A védelmi tiszt olyan más munkakört nem tölthet be, továbbá olyan egyéb vagy további munkaviszonnyal 
nem rendelkezhet, amely a feladatai objektív és pártatlan, valamint szakmailag megfelelő ellátását akadályozhatja.
(5) Több telephellyel rendelkező szervezet esetén minden telephelyre védelemért felelős személyt kell kijelölni, aki 
a védelmi tiszt szakmai irányítása alá tartozik.”

19. § (1) Az R2. 46. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a  rendelet – a  polgári légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásával, vagy az  ilyen 
cselekményekre irányuló kísérlettel összefüggésben, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvénnyel együtt –)
„f ) a  közös légiközlekedés védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések 
meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet és az  azt módosító 1082/2012/EU 
bizottsági rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

 (2) Az R2. 46. §-a következő h) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a polgári légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megakadályozásával, vagy az ilyen cselekményekre 
irányuló kísérlettel összefüggésben, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvénnyel együtt)
„h) a  185/2010/EU rendeletnek egyes légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése, összehangolása 
és egyszerűsítése, egyes légiközlekedés-védelmi követelmények egyenértékűsége, valamint az  árura és a  postai 
küldeményekre vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló 2014. június 20-i 
687/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

20. §  Az R2.
a) 12.  § c)  pontjában, 17.  § (2)  bekezdés d) és e)  pontjában, 18.  § e)  pontjában, 19.  § d)  pontjában és 20.  § 

(5)  bekezdés b)  pontjában, a „Repülőtéri Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti” szövegrész helyébe 
a „Repülőtéri Kényszerhelyzeti” szöveg,

b) 16/A.  § c)  pontjában és 21.  § c)  pontjában a „Légiközlekedés Védelmi Veszélyhelyzeti Központ” szövegrész 
helyébe a „Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ” szöveg,

c) 16/A.  § d)  pontjában és 21.  § d)  pontjában a „Repülőtéri Védelmi és Kényszerhelyzeti Központ” szövegrész 
helyébe a „Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központ” szöveg,

d) 17. alcímben a „továbbá a repülőtér zárt,” szövegrész helyébe a „továbbá a repülőtér légi-oldalára,” szöveg,
e) 24.  § (3)  bekezdésében a  „Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Központba” szövegrész helyébe 

a „Repülőtéri Kényszerhelyzeti Központba” szöveg,
f ) 28. §-ában a „zárt területén” szövegrész helyébe a „légi-oldalán és SRA-n” szöveg,
g) 40. § (4) és (5) bekezdésében a „Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti” szövegrész helyébe a „Repülőtéri 

Kényszerhelyzeti” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti az R2.
a) 4. § c) pontja,
b) 15. § g) pontja,
c) 24. § (6) bekezdés második mondata,
d) 35. § (1) bekezdése, és
e) 36. § (1) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

22. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
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23. §  Ez a rendelet
a) a  közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések 

meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet,
b) a  járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi 

tanúsítása, valamint a  tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról 
szóló, 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet,

c) a  185/2010/EU rendeletnek bizonyos egyedi légiközlekedés védelmi intézkedések egyértelműsítése és 
egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló 2012. február 29-i 173/2012/EU bizottsági rendelet,

d) a 185/2010/EU rendeletnek az uniós légiközlekedés-védelmi ellenőrzés tekintetében történő módosításáról 
szóló 2012. november 9-i 1082/2012/EU bizottsági rendelet,

e) a 185/2010/EU rendeletnek egyes légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése, összehangolása és 
egyszerűsítése, egyes légiközlekedés-védelmi követelmények egyenértékűsége, valamint az árura és a postai 
küldeményekre vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló 2014. június 20-i 
687/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

f ) a  léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-i  
391/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet és

g) a  léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-i  
391/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 390/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló  
128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében az Alaptörvény 
15.  cikk (3)  bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Nemzeti Eszközkezelő a  megvételre felajánlott lakóingatlant az  (1) és a  (2)  bekezdésben meghatározott 
eseteken kívül akkor is megvásárolja, ha a  hiteladós, a  zálogkötelezett vagy a  vele egy háztartásban élő 
hozzátartozója sajátjogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban – ide nem értve az  ideiglenes özvegyi nyugdíjat –, 
szülői nyugdíjban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, kivéve ha a  nyugellátás 
folyósítása bármely okból szünetel.”

2. §  Az R. IV. fejezete a következő 9. alcímmel egészül ki:
„9. Bérleti jogviszonyból eredő követelések számlázásával kapcsolatos feladatok ellátása
11/C. § (1) A bérleti jogviszonyból eredő követelések számlázásával kapcsolatos feladatokat kizárólagos jog alapján 
a Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Díjbeszedő Holding Zrt.) látja el.
(2) A Díjbeszedő Holding Zrt. által ellátandó feladatok körét a 2/B. melléklet határozza meg.
(3) A  Díjbeszedő Holding Zrt. feladatát a  Nemzeti Eszközkezelővel kötött, az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes 
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról 
szóló, 2011.  december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelő szolgáltatási szerződés alapján látja el. 
A szolgáltatási szerződésben meghatározásra kerül az e rendelet alapján kötelezően ellátandó feladatok ellátásának 
részletei és a szolgáltatás ellenértéke.”
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3. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 2/B. melléklettel egészül ki.

4. §  Az R. 11.  § (1)  bekezdésében a „MÁV Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „MÁV 
Létesítményüzemeltető és Vasútőr Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 390/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez
„2/B. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A Díjbeszedő Holding Zrt. által ellátandó feladatok

A Díjbeszedő Holding Zrt. által ellátandó feladatok:
1. A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló ingatlanokra és azok használóira (bérlők, jogcím nélküli 

lakáshasználók) vonatkozó adatoknak a  követelések nyilvántartására alkalmas számítógépes rendszerbe 
történő feltöltése és karbantartása.

2. A Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban állókkal, illetve a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében 
álló ingatlanokat jogcím nélkül használókkal szembeni követelésekre vonatkozó számlák, csekkes 
számlalevelek, valamint egyéb megszemélyesített iratok, értesítők, felszólító levelek, bizonylatok, 
egyenlegközlő levelek előállítása.

3. Az elkészített értesítők, számlák, csekkes számlalevelek, felszólító levelek, bizonylatok, egyenlegközlő levelek, 
egyéb megszemélyesített iratok borítékolása, valamint a  postai előírásoknak megfelelően előkészített 
küldemények postai feladása.

4. A Nemzeti Eszközkezelő számláján jóváírt befizetések (postai csekken történő befizetések, banki átutalással 
teljesített befizetések, belföldi postautalványon érkező befizetések, egyéb számviteli bizonylatok fogadása) 
beazonosítása, a  Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló ingatlanhoz rendelése, az  előírásokkal 
történő összevetése, a  befizetéseknek a  Nemzeti Eszközkezelő által meghatározott elszámolási sorrend 
szerinti elszámolása, késedelmes befizetés esetén késedelmi kamat számítása. A Nemzeti Eszközkezelő által 
a NET tv. 21. § (3) bekezdése alapján nyilvántartott óvadék terhére történő követelés elszámolás végrehajtása.

5. Az 5. § (4) bekezdése szerinti lakbér indexálás elvégzése, valamint a bérlők értesítése a lakbér indexálásáról 
az 5. § (5) bekezdésében meghatározott határidő figyelembe vételével.

6. Az elkészített számlák, illetve a  beérkezett és feldolgozásra került befizetések adatainak átadása a  Nemzeti 
Eszközkezelőnek, illetve a részére számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet részére.

7. A Nemzeti Eszközkezelő részére információ szolgáltatása a  követelésekről, a  Nemzeti Eszközkezelő által 
meghatározott paraméterek szerinti riportok, jelentések elkészítése.”
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A Kormány 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési 
jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 18. pontjában,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló  
46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R. 1.) 2. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  informatikai eszközök és szolgáltatások tekintetében, az  elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és 
az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjaira figyelemmel az e-közigazgatásért felelős 
miniszter a  miniszter (1)  bekezdésben foglalt feladatainak ellátásában e  rendeletben meghatározottak szerint 
működik közre.
(3) E rendelet alkalmazásában informatikai eszközöknek és szolgáltatásoknak
a) a szoftverrendszerek és elemeik,
b) a hardverrendszerek és elemeik,
c) a digitális vizuáltechnikai eszközök,
d) a szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások,
e) a hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások,
f ) a digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,
g) a beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások,
h) az aktív és passzív hálózati elemek,
i) a mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,
j) a zártcélú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,
k) a kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,
l) a nyomtatók,
m) a másolók és sokszorosítók,
n) az irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint
o) az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások – elektronikus árlejtés szolgáltatás
minősülnek.”

 (2) Az R. 1. 4. §-a a következő (7a)–(7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  7.  mellékletben megjelölt személy vagy szerv informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy 
üzemeltetésére irányuló, a  3.  § (1)  bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztések esetén 
köteles mellékelni az e-közigazgatásért felelős miniszternek az előterjesztéssel kapcsolatos jóváhagyását.
(7b) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter az  előterjesztés vonatkozásában az  elektronikus kormányzati stratégiai 
célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel dönt 
a (7a) bekezdés szerinti jóváhagyásról. Az e-közigazgatásért felelős miniszter eljárására – a 4/A. § (4) bekezdésében 
foglaltak kivételével – a 4/A. § szerinti eljárást kell megfelelően alkalmazni.
(7c) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a  jóváhagyása mellett előírhatja, hogy az érintett szervezet a szerződés 
teljesítése során és azt követően a 11/A. § (1) bekezdésében megjelölt dokumentumokat küldje meg részére.”

 (3) Az R. 1. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) Ha az  e-közigazgatásért felelős miniszter a  jóváhagyásában előírta, az  érintett szervezetek kötelesek 
a megkötött, a 11. § (1) bekezdése szerinti szerződéseiket, valamint a szerződések teljesítésének elismeréséről szóló 
teljesítésigazolásokat, illetve az  elismerés megtagadásáról szóló nyilatkozatokat az  aláírást, illetve a  nyilatkozatok 
kiállítását követő legfeljebb 8 munkanapon belül az e-közigazgatásért felelős miniszter felé is megküldeni.
(2) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter a  keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos ellenőrzés 
keretében – az  elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő 
illeszkedés szempontjára figyelemmel – a központi beszerző szervezet portáljáról is ellenőrizheti.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 189. szám 26767

 (4) Az R. 1. az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
 (5) Az R. 1.

a) 11.  § (1)  bekezdésében az  „a miniszter jogosult” szövegrész helyébe az  „– az  informatikai eszközök és 
szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések tekintetében, jelen alcímben 
szabályozott módon az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével – a miniszter jogosult” szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében a „fedezetigazolást” szövegrész helyébe a „fedezetigazolást, informatikai eszközök és 
szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések esetében az e-közigazgatásért felelős 
miniszternek az  elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához 
történő illeszkedés szempontjára figyelemmel megadott jóváhagyását” szöveg,

c) 13.  § (1)  bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „miniszternek és az  e-közigazgatásért felelős 
miniszternek” szöveg

lép.

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése a következő 
h) ponttal egészül ki:
[A miniszter az e-közigazgatásért való felelőssége keretében]
„h) az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés 
szempontjának vizsgálatával jóváhagyja az  egyes kormányzati informatikai beszerzések és beruházások 
megvalósításához szükséges közbeszerzésekre irányuló előterjesztéseket, valamint ellenőrizheti a  beruházás 
végrehajtását.”

3. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R. 2.) a következő 61/A. §-sal egészül ki:
„61/A.  § A  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. 
rendelet (a  továbbiakban: Közbesz. R.) 2.  § (3)  bekezdése szerinti informatikai eszközök és szolgáltatások 
fejlesztésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó támogatási kérelem esetén, ha a  támogatást igénylő, illetve 
kedvezményezett a Közbesz. R. 7. mellékletében szerepel, az irányító hatóság a támogatási kérelem elbírálása során 
az e-közigazgatásért felelős miniszternek véleményezési jogot biztosít.”

 (2) Az R. 2. a következő 101/A. §-sal egészül ki:
„101/A.  § (1) A  Közbesz R. 2.  § (3)  bekezdése szerinti informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére 
vagy üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén, a  Közbesz. R. 7.  mellékletében meghatározott 
szervezet beszerzése vonatkozásában csak akkor kezdeményezhető a  101.  § (5)  bekezdése szerinti ellenőrzés, ha 
az e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyását a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett beszerezte.
(2) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter az  előterjesztés vonatkozásában az  elektronikus kormányzati stratégiai 
célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel dönt 
az  (1)  bekezdés szerinti jóváhagyásról. Az  e-közigazgatásért felelős miniszter eljárására a  103.  § szerinti eljárást 
kell megfelelően alkalmazni. A  jóváhagyásról az  e-közigazgatásért felelős miniszter az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős minisztert tájékoztatja.
(3) Az (1) bekezdés esetén a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett a 101. § (5) bekezdés szerinti ellenőrzést 
a  jóváhagyást, valamint a  101.  § (2) vagy (4)  bekezdése szerinti támogató tartalmú nyilatkozat kézhezvételét 
követően haladéktalanul kezdeményezi.”

 (3) Az R. 2. a következő 103/A. §-sal egészül ki:
„103/A. § Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki 
akkor, ha a közbeszerzési dokumentumokat a 101/A. § (1) bekezdés megszegésével nyújtották be.”

 (4) Az  R. 2. 101.  § (5)  bekezdésében a „haladéktalanul kezdeményezi” szövegrész helyébe „– a  101/A.  §-ban foglaltak 
kivételével – haladéktalanul kezdeményezi” szöveg lép.
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4. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

A 4. § (7a) bekezdés szerinti, e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyásának beszerzésére köteles szervek:

 1. a minisztériumok
 2. – az 1.  pontban meghatározott költségvetési szervek és a  központi költségvetés I–VIII., a  XXX., a  XXXIII. és 

a  XXXIV.  fejezetéhez tartozó költségvetési szervek kivételével – a  központi költségvetésben önálló fejezettel 
rendelkező költségvetési szervek

 3. a társadalombiztosítás alapjait kezelő költségvetési szervek
 4. fővárosi és megyei kormányhivatalok
 5. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
 6. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek
 7. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
 8. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
 9. Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek
 10. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
 11. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
 12. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
 13. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
 14. Oktatási Hivatal
 15. Országos Tisztifőorvosi Hivatal
 16. Földmérési és Távérzékelési Intézet
 17. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
 18. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
 19. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
 20. Magyar Államkincstár
 21. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
 22. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
 23. Nemzeti Közlekedési Hatóság
 24. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 25. Országos Vérellátó Szolgálat
 26. Országos Mentőszolgálat
 27. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
 28. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 29. a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 

kormányrendeletben adatfeldolgozóként meghatározott szervezet vagy gazdasági társaság”
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A Kormány 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 1.  § (1)  bekezdés a)–b) és e)  pontjára tekintettel, a  12.  § (3)  bekezdésében és 
az  (5)  bekezdés a)–b), és e)–f )  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében;
a 3.  § (3)  bekezdés a)–b)  pontja tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 
62. § (1) bekezdés 16.2. alpontjában;
a 3.  § (3)  bekezdés c)  pontja tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (1)  bekezdés 
h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Digitális Nemzet Fejlesztési 
Programról szóló 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat 2. a) pontjában kitűzött cél elérését szolgáló,
a) részben vagy egészben európai uniós vagy költségvetési támogatásból megvalósuló, vagy
b) európai uniós vagy költségvetési támogatást nem tartalmazó, de a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 
1. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltételt teljesítő

szélessávú internetelérést biztosító hálózatfejlesztési projektek beruházásaival összefüggő, az  ilyen hálózatok 
fejlesztéséhez, kiépítéséhez, és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez közvetlenül szükséges, 
az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint 

első fokú hatóságként jár el,
b) első fokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 

szerint első fokú szakhatóságként jár el.
 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 
szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 
szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

2. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben 
a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a  kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a  hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben egy 
alkalommal kell egyeztetnie a szakhatósággal.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság eljárására az ügyintézési határidő 8 nap.
 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben – ha jogszabály rövidebb ügyintézési határidőt nem állapít 

meg – a hatóság eljárására az ügyintézési határidő – az általános építésügyi hatósági eljárások kivételével – 30 nap.
 (3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b) építésügyi hatósági ügyekben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
c) beruházások esetén az  előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet 

végezni, ha a  beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. A  földrészletek 
rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.
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4. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (2) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 6. nap.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerint hirdetményi közlésnek van helye, és a  döntés az  ügyfél számára kötelezettséget állapít 
meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről – hirdetmény 
kifüggesztésével egyidejűleg – az  ügyfél tekintetében az  adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint 
alkalmazható kapcsolattartási forma használatával tájékoztatja. A  közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is 
a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:
 1. az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésével és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos 

hatósági eljárások,
 2. elektronikus hírközlési tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárások,
 3. villamos művek, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló 

hatósági eljárások,
 4. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 5. természetvédelmi hatósági eljárások,
 6. építésügyi hatósági eljárások,
 7. telekalakításra és szolgalmi jogra irányuló hatósági eljárások,
 8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 9. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
10. erdészeti hatósági engedélyezésre irányuló eljárások,
11. területrendezési hatósági eljárások,
12. útügyi hatósági eljárások,
13. közúti, vasúti, vízi, vagy légiközlekedést érintő közlekedésügyi hatósági eljárások,
14. nyomvonal kijelölésével és használatba vételével kapcsolatos hatósági eljárások,
15. közműkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárások,
16. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére irányuló hatósági eljárások,
17. földmérési hatósági eljárások,
18. erdővédelmi hatósági eljárások,
19. a bányakapitányságok hatáskörébe tartozó hatósági eljárások,
20. tűzvédelmi hatósági eljárások,
21. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
22. az államhatár rendjének biztosításával kapcsolatos hatósági eljárások,
23. az építési, illetve a  bontási hulladékok kezelésére és hulladékgazdálkodási előírásokra vonatkozó 

megfelelőségre irányuló eljárások,
24. a tevékenység és az  építmény a  felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek és a  vizek 

lefolyására, a  mederfenntartásra, az  árvíz és a  jég levonulására vonatkozó követelményeknek való 
megfelelőségére vonatkozó hatósági eljárások,

25. helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló 
létesítmény esetén a követelményeknek való megfelelőség elbírálására vonatkozó eljárások,

26. a honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén építmény vagy egyéb műtárgy 
elhelyezésével kapcsolatos eljárások,

27. az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,
az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3.  § (4)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 
62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0115/8, 0115/9, 0115/14, 0115/104, 0156/5, 41581, 41594/1, 41594/2, 41593, 
41595, 41596, 63122, 63148, 056/1, 65191, 65192, 65193, 65196, 65197, 01010, 05, 07/1, 07/2, 012/1, 012/2, 
012/3, 62064/8, 62398, 62399, 62214/2, 64172, 41735/3, 41735/4, 41735/5, 41735/6, 41943/2, 42029, 42092, 
46213/2 helyrajzi számú földrészleteken megvalósítandó cement- , mész- és mészhidrát üzemek, valamint bányák, 
továbbá mindezekhez kapcsolódó egyéb létesítmények kialakításával, üzemeltetésével, illetve újraindításával 
kapcsolatos beruházásokkal függnek össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat – ideértve az  (1)  bekezdésben felsorolt földrészleteken túlmenően más, egyéb ingatlanokat 
érintő eljárásokat is –, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetéséhez szükségesek.

 (3) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (4) Azokban az  esetekben, amikor az  1.  mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az  adott 
eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági 
ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat 
jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – a kérelmező ügyfélnek szóló döntések kivételével – hirdetményi 
úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

 (4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
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4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A HCM 1890 Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával összefüggő 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D E

1 Beruházás 

megnevezése

Beruházás 

azonosítója

A beruházás 

megvalósításával 

kapcsolatos eljárások

Első fokon eljáró 

hatóság

Másodfokon eljáró 

hatóság

2 Kiemelt beruházásként 

cement, mész, 

mészhidrát gyártó 

üzem, illetve 

agyagbánya, kőbánya, 

távolsági szalagpálya 

és az ezekhez tartozó 

építmények és 

berendezések

Miskolc megyei jogú 

város közigazgatási 

területén elhelyezkedő, 

az ingatlan nyilvántartás 

szerinti 0115/8, 0115/9, 

0115/14, 0115/104, 

0156/5, 41581, 41594/1, 

41594/2, 41593, 41595, 

41596, 63122, 63148, 

056/1, 65191, 65192, 

65193, 65196, 65197, 

01010, 05, 07/1, 07/2, 

012/1, 012/2, 012/3, 

62064/8, 62398, 62399, 

62214/2, 64172, 

41735/3, 41735/4, 

41735/5, 41735/6, 

41943/2, 42029, 42092, 

46213/2 helyrajzi 

számú földrészleteken 

kialakított gyárüzem, 

bányák és szalagpálya

építésügyi hatósági 

engedélyezési és 

tudomásulvételi 

eljárások

Miskolci Járási Hivatal 

Járási Építésügyi 

és Örökségvédelmi 

Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi 

Hivatala

3 örökségvédelmi 

hatósági eljárások, 

régészeti feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

(a további régészeti 

feladatellátás 

meghatározása 

kivételével)

Miskolci Járási Hivatal 

Járási Építésügyi 

és Örökségvédelmi 

Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi 

Hivatala, régészet 

vonatkozásában: 

Budapest Főváros 

Kormányhivatalának 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi 

Hivatala

4 további régészeti 

feladatellátás 

meghatározása

Budapest Főváros 

Kormányhivatalának 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi 

Hivatala

nincs
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5 környezetvédelmi 

hatósági engedélyezési 

eljárás

Észak-Magyarországi 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Felügyelőség

Országos 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Főfelügyelőség

6 természetvédelmi 

hatósági engedélyezési 

eljárás

Észak-Magyarországi 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Felügyelőség

Országos 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Főfelügyelőség

7 útügyi hatósági 

engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési 

Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Központ

8 emisszió kereskedelmi 

rendszer hatósági 

engedélyezési eljárás

Országos 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Főfelügyelőség

nincs

9 vízügyi és vízvédelmi 

hatósági engedélyezési 

eljárás

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium 

Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

10 A Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalról 

és a területi mérésügyi 

és műszaki biztonsági 

hatóságokról szóló 

320/2010. (XII. 27.) 

Korm. rendelet  

12. § (2) bekezdése és 

13. § (2) bekezdése 

szerinti engedélyezési 

eljárás

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Miskolci Mérésügyi 

és Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal

11 ingatlan-nyilvántartási 

hatósági eljárás

Miskolci Járási Hivatal 

Járási Földhivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala

12 telekalakítási hatósági 

eljárás

Miskolci Járási Hivatal 

Járási Földhivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala

13 földvédelmi hatósági 

eljárás

Miskolci Járási Hivatal 

Járási Földhivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala

14 földmérési hatósági 

eljárás

Miskolci Járási Hivatal 

Járási Földhivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala

15 hírközlési hatósági 

engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 

Hivatala

Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 

elnöke

16 szénhidrogén 

vezetékkel, valamint 

annak üzemben 

tartásához szükséges 

létesítményekkel 

kapcsolatos 

engedélyezésre irányuló 

hatósági eljárás

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal Miskolci 

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal

17 bányahatósági 

engedélyezési eljárás

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal Miskolci 

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal
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18 talajvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárás

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

19 élelmiszerlánc 

felügyeleti eljárás

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

20 vasúti és szalagpálya 

hatósági engedélyezési 

eljárás

Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Útügyi, Vasúti 

és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Központ

21 tűzvédelmi hatósági 

ügyekben eltérési 

engedélyezési 

eljárások; beépített 

tűzjelző, tűzoltó 

berendezések létesítési 

és használatbavételi 

eljárásai;  

a jogszabályban 

rögzített 

tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel 

kapcsolatos hatósági 

eljárások

Belügyminisztérium 

Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs

22 a jogszabályban 

rögzített 

közegészségügyi 

hatósági eljárások

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

23 veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 

védekezésre vonatkozó 

katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium 

Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az 1. melléklet szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben közreműködő 
szakhatóságok

A B C

1 Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2 építésügy Miskolci Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

3 műemlékvédelem Miskolci Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

4 régészet Miskolci Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala
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5 környezetvédelem, 
természetvédelem

Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség

6 vízügy és vízvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

7 közúti közlekedés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központ

8 vasúti közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központ

9 légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központ

10 földtan Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Miskolci 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal

11 földvédelem Miskolci Járási Hivatal Járási 
Földhivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Földhivatala

12 bányászat Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Miskolci 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal

13 rendészet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

14 tűzvédelem Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

15 honvédelem Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

16 katasztrófavédelem Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

17 talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

18 erdővédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

19 élelmiszerlánc-biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

20 egészségügy Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

21 hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke
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22 műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal

A Kormány 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d), e) és f )  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–i) és r) pontjában,
az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,
a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 6. § b)–d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Fertőd 127/2, 130, 131, 136, 
144, 0225, 324/1, 327/2, 327/4, 329, 335, 341, 346/2, 346/4, 348/1, 327/6, 342/5, 342/6, 0215, 0223/1, 128, 135, 
137/1, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 327/7, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338/1, 339/2, 340, 
343, 344/1, 347, 1229/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a  Fertőd területén (a  továbbiakban együtt: 
Ingatlanok) megvalósuló, az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójára irányuló beruházásokkal (a továbbiakban: 
Beruházások) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

 (3) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat 
jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.
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4. § (1) A  Beruházásokkal összefüggésben az  előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a  szükséges megelőző 
feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a  Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum jogosult.

 (2) A  Beruházásokkal érintett műemlék épületrészre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem 
együtt és külön is előterjeszthető.

 (3) A  Beruházásokkal érintett műemlék épület falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek 
és tartozékainak a  régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdés o) pontja szerinti tudományos vagy műszaki 
célú kutatása, feltárása, valamint az  Ingatlanokon lévő fás szárú növényzetnek az  R. 3.  § (4)  bekezdés n)  pontja 
szerinti eltávolítása örökségvédelmi engedély nélkül az  arra jogosult által elvégezhető. Az  építőipari kivitelezési 
tevékenység idején helyszíni szakértői megfigyelést kell alkalmazni, a  kivitelezés közben előkerülő műemléki 
értékek dokumentálását arra jogosulttal el kell végeztetni.

5. §  Az Ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítása során az  egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdése szerinti véleményadás határideje 
legfeljebb nyolc nap.

6. §  A Beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (2) Az  eljáró hatóság az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban meghozott döntéseket 
–  az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések, valamint az  ingatlan-nyilvántartással összefüggő 
döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A  döntés közlésének napja a  hirdetmény kifüggesztését követő 
ötödik nap.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §  E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási 
szervek

A B C D E

1 Beruházások megnevezése Beruházások azonosítója A Beruházások megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2 Az Esterházy-kastélyegyüttes 
rekonstrukciója

Fertőd 127/2, 130, 131, 136, 
144, 0225, 324/1, 327/2, 327/4, 
329, 335, 341, 346/2, 346/4, 
348/1, 327/6, 342/5, 342/6, 
0215, 0223/1, 128, 135, 137/1, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 
327/7, 330/1, 330/2, 330/3, 
331, 332, 333, 334, 336, 337, 
338/1, 339/2, 340, 343, 344/1, 
347, 1229/1 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlanok

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Sopron Járási 
Hivatal Járási Építésügyi 
Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

3 a) örökségvédelmi hatósági  
 engedélyezési eljárások,  
b) régészeti feltárásokkal  
  kapcsolatos eljárások  
  (a további régészeti  
  feladatellátás  
  meghatározása kivételével)

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 
Hivatal Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

4 további régészeti feladatellátás 
meghatározása

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

nincs

5 környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások

Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség

6 útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja
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7 a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatalról és 
a területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet  
12. § (2) bekezdése és 
13. § (2) bekezdése szerinti 
engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Győri Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal

8 vízügyi és vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások

Győr-Moson Sopron 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

9 hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke

10 telekalakítási, földmérési, 
ingatlan- nyilvántartási 
hatósági eljárások

Győr-Moson Sopron Megyei 
Kormányhivatal Soproni Járási 
Hivatal Járási Földhivatala

Győr-Moson Sopron Megyei 
Kormányhivatal Földhivatala

11 talajvédelmi hatósági eljárások Győr-Moson Sopron Megyei 
Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc- 
biztonsági Hivatal

12 tűzvédelmi hatósági ügyekben 
eltérési engedélyezési 
eljárások;  
beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai;  
a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 
hatósági eljárások

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

13 bányahatósági engedélyek Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Veszprémi 
Bányakapitánysága

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal
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14 azok a 2–13. sorban nem 
szereplő további hatósági 
engedélyezési eljárások, 
amelyek a Beruházások 
megvalósításához és 
használatbavételéhez 
közvetlenül szükségesek

az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt hatóság

az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint másodfokú 
hatóságként kijelölt hatóság
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2. melléklet a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő 
hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

A B C

1 Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2 Építésügy Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Sopron Járási 
Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

3 A településrendezési 
követelményeknek és a helyi 
építési szabályzatnak való 
megfelelőség vizsgálata

Fertőd Város Önkormányzat 
jegyzője

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal

4 Környezetvédelem, 
természetvédelem

Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség

5 Vízügy és vízvédelem Győr-Moson Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

6 Katasztrófavédelem Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

7 Tűzvédelem Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

8 Régészet és műemlékvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

9 Közlekedés: közút Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

10 Talajvédelem Győr-Moson Sopron Megyei 
Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

11 Egészségügy Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

12 Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke

13 Műszaki biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal

14 Élelmiszer-biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

15 Földtan Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Veszprémi 
Bányakapitánysága

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal
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16 Bányászat Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Veszprémi 
Bányakapitánysága

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal

17 Honvédelem Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

18 Rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és 
a közforgalom elől el nem zárt 
magánutak esetén

Soproni Rendőrkapitányság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság

A Kormány 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d), e) és f )  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–i) és r) pontjában,
az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,
a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 6. § b)–d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budapest II. kerület 
13204/10, 13204/11, 13204/12, 13204/14, 13204/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a  Budapest 
II.  kerület, Lövőház utca – Kisrókus utca – Marczibányi tér által határolt „Millenáris” elnevezésű ingatlan területén 
(a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló
a) új kulturális központ, valamint
b) park
kialakítására irányuló beruházásokkal (a  továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az  1.  mellékletben 
meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

 (3) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást a hatóság 
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a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

4. § (1) A  Beruházásokkal összefüggésben az  előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a  szükséges megelőző 
feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

 (2) A  Beruházásokkal érintett műemlék épületrészre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem 
együtt és külön is előterjeszthető.

 (3) A  Beruházásokkal érintett műemlék épület falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és 
tartozékainak a  régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. 
(XII.  20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 3.  § (4)  bekezdés o)  pontja szerinti tudományos vagy műszaki 
célú kutatása, feltárása, valamint az  Ingatlanokon lévő fás szárú növényzetnek az  R. 3.  § (4)  bekezdés n)  pontja 
szerinti eltávolítása örökségvédelmi engedély nélkül az  arra jogosult által elvégezhető. Az  építőipari kivitelezési 
tevékenység idején helyszíni szakértői megfigyelést kell alkalmazni, a  kivitelezés közben előkerülő műemléki 
értékek dokumentálását arra jogosulttal el kell végeztetni.

5. §  Az Ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök módosítása során az  egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdése szerinti véleményadás határideje 
legfeljebb nyolc nap.

6. §  A Beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (2) Az  eljáró hatóság az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban meghozott döntéseket 
–  az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések, valamint az  ingatlan-nyilvántartással összefüggő 
döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A  döntés közlésének napja a  hirdetmény kifüggesztését követő 
ötödik nap.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §  E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §  A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánítja a Budapest II. kerület közigazgatási 
területén lévő, 13204/5 helyrajzi számú, természetben a  1025 Budapest, Margit körút 85–87. szám alatt található 
ingatlant érintő, az  1.  mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az  ingatlan bontásával 
és rendőrségi építmény megvalósításával, mélygarázs építésével, továbbá a  telek be nem épített területén 
közhasználatú zöldfelület létesítésével függenek össze.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási 
szervek

A B C D E

1 Beruházások megnevezése Beruházások azonosítója
A Beruházások megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2 A Millenáris területén 
az új kulturális 
központ, valamint 
park kialakítása

Budapest II. kerület 13204/10, 
13204/11, 13204/12, 13204/14, 
13204/15 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, természetben 
a Budapest II. kerület, 
Lövőház utca – Kisrókus 
utca – Marczibányi tér által 
határolt „Millenáris” elnevezésű 
ingatlanok

a) építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások,       
b) örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások,       
c) régészeti feltárásokkal kapcsolatos 
eljárások     (a további régészeti 
feladatellátás meghatározása 
kivételével),       
d) fakivágási engedélyezési eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala

3 további régészeti feladatellátás 
meghatározása

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

nincs

4 környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség

5 útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központja

6 gépi működtetési közlekedési 
berendezések engedélyezési eljárásai

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központja

7 felvonó, mozgólépcső, emelők 
létesítésére, áthelyezésére, főbb 
műszaki adatainak megváltoztatásával 
járó átalakítására, használatbavételére, 
elbontására irányuló hatósági 
engedélyezési eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal
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8 a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatalról és a területi mérésügyi és 
műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § 
(2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése 
szerinti engedélyezési eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal

9 vízügyi és vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

10 hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elnöke

11 telekalakítási, földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási hatósági eljárások

Budapesti 1. Számú Földhivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 
Földhivatala

12 talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc- 
biztonsági Hivatal

13 tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési 
engedélyezési eljárások;
beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai;
a jogszabályban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 
hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

14 bányahatósági engedélyek Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal

15 azok a 2–14. sorban nem 
szereplő további hatósági 
engedélyezési eljárások, amelyek 
a Beruházások megvalósításához és 
használatbavételéhez közvetlenül 
szükségesek

az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt hatóság

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 
szerint másodfokú 
hatóságként kijelölt 
hatóság
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2. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő 
hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

A B C

1 Szakhatósági 

közreműködés tárgyköre
Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2 Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3 A településrendezési 
követelményeknek 
és a helyi építési 
szabályzatnak 
való megfelelőség 
vizsgálata

Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala

4 Környezetvédelem, 
természetvédelem

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség

5 Vízügy és 
vízvédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6 Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

7 Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

8 Régészet és 
műemlékvédelem

Budapest Főváros Kormányhivatala 
I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

9 Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

10 Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

11 Egészségügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

12 Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnöke

13 Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal

14 Élelmiszer-biztonság Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

15 Földtan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

16 Bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

17 Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter
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18 Rendészet: az egyéb 
országos közutak, 
a helyi közutak és 
a közforgalom elől el 
nem zárt magánutak 
esetén

II. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság

A Kormány 396/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
a Magyar Urán Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a Magyar Urán Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7624 Pécs, Barbakán tér 5.; 
cégjegyzékszáma: 0210060385) gazdasági társaságot (a  továbbiakban: Társaság) a  csődeljárásról és a  felszámolási 
eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 65.  §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet 
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át alkalmazni kell.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2014. (XII. 31.) MvM rendelete
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 10.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdés szerinti kivételekkel – az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
szóló kormányrendeletben meghatározott épületekre, épületelemekre terjed ki.
(2) A  rendelet hatálya nem terjed ki azon műemlék épületre, helyi védelem alatt álló épületre és azok 
épületelemeire, ahol az  energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények betartása a  műemléki vagy 
a helyi védettséget megalapozó érték megváltoztatását eredményezné.”

2. §  Az R. 2. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1a. energia-megtakarítási célú felújítás: a  meglévő épület energiahatékonyságát befolyásoló épületelemének 
utólagos beépítése, cseréje, kiegészítése vagy az  épületelem alapvető jellemzőjének megváltoztatása; vagy 
a  meglévő épület eredeti állapotának fenntartását célzó azon állagmegóvási, javítási, karbantartási munka, amely 
gazdaságossági szempontból megvalósítható;”

3. §  Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § Az  1. vagy az  5.  melléklet II. fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelmény-értékek részben 
és az  1.  melléklet IV. Az  épületek nyári túlmelegedésének kockázatára vonatkozó követelmények részben 
meghatározott előírásokat nem kell alkalmazni az olyan mezőgazdasági, ipari és műhely épületre, amelyben nincs 
huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiség.”

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 4. cikk (1) és (2) bekezdésének, valamint 7. cikk harmadik bekezdésének való megfelelést szolgálja.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2014. (XII. 31.) MvM rendelete
az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet 
módosításáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet A)  pontja szerinti feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az  Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„i) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2014. évre történő 
megállapításáról szóló, 2014. július 4-i 842/2014/EU bizottsági rendelet”
(végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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Ipari	  Termékosztályozás	  (ITO)
A B C D

A	  TERMÉK	  VAGY	  SZOLGÁLTATÁS

KÓDSZÁMA MEGNEVEZÉSE MENNYISÉGI	  
EGYSÉGE FORRÁSA

1 B+C+D+E36	   IPAR
2 B	   BÁNYÁSZAT,	  KŐFEJTÉS
3 05	   SZÉNBÁNYÁSZAT
4 05.1	   FEKETESZÉN-‐BÁNYÁSZAT
5 05.10	   FEKETESZÉN-‐BÁNYÁSZAT TE
6 051010	  00	  0	  055 -‐	  Feketeszén,	  nem	  agglomerált t CP
7 051010 30 0 055 - - Feketeszén (antracit), kokszosítható, fűtőértéke nagyobb mint 23865 kJ/kg, kohókoksz alapanyaga t HU
8 051010 50 0 055 - - Feketeszén (antracit), fűtőértéke nagyobb mint 23865 kJ/kg,(kivéve a kokszosítható) t HU
9 05.2	   BARNASZÉN-‐,	  LIGNITBÁNYÁSZAT
10 05.20	   BARNASZÉN-‐,	  LIGNITBÁNYÁSZAT TE
11 052010	  00	  0	  055 -‐	  Barnaszén	  és	  lignit t CP
12 052010 10 0 055 - - Barnaszén t HU
13 052010 20 0 055 - - Lignit t HU
14 06	   KŐOLAJ-‐,	  FÖLDGÁZKITERMELÉS
15 06.1	   KŐOLAJ-‐KITERMELÉS
16 06.10	   KŐOLAJ-‐KITERMELÉS TE
17 061010	  00	  0	  055 -‐	  Kőolaj	  és	  bitumentartalmú	  ásványokból	  nyert	  kőolajok,	  nyers t CP
18 061010 30 0 055 - - Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj (kivéve a földgáz-kondenzátum) t HU
19 061010 50 0 055 - - Földgáz-kondenzátumok t HU
20 061020 00 0 055 - Bitumenes vagy olajpala és olajhomok t CP
21 06.2	   FÖLDGÁZKITERMELÉS
22 06.20	   FÖLDGÁZKITERMELÉS TE
23 062010 00 0 055 - Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű t CP
24 062010 00 0 094 - Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű GJ CP
25 062010 00 0 702 - Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű 1000 m3 CP
26 07	   FÉMTARTALMÚ	  ÉRC	  BÁNYÁSZATA
27 07.1	   VASÉRCBÁNYÁSZAT
28 07.10	   VASÉRCBÁNYÁSZAT TE
29 071010 00 0 055 - Vasérc és dúsítmányai (a pörkölt vaspirit kivételével) t PR, CP
30 07.2	   EGYÉB	  FÉM	  ÉRC	  BÁNYÁSZATA
31 07.21	   URÁN-‐,	  TÓRIUMÉRC-‐BÁNYÁSZAT TE
32 072110 00 0 055 - Urán- és tóriumérc t CP
33 07.29	   SZÍNESFÉM	  ÉRC	  BÁNYÁSZATA TE
34 072910	  00	  0	  055 -‐	  Színesfém	  érc	  és	  dúsítmányai t CP
35 072911 00 0 055 - - Rézérc, dúsított is t PR, CP
36 072912 00 0 055 - - Nikkelérc, dúsított is t PR, CP
37 072913 00 0 055 - - Bauxit és dúsított érc t PR, CP
38 072914 00 0 055 - - Nemesfémérc, dúsított is t PR, CP
39 072915 00 0 055 - - Ólom-, cink- és ónérc, dúsított is t PR, CP
40 072919 00 0 055 - - Egyéb színesfémtartalmú ércek és dúsítmányaik t PR, CP
41 08	   EGYÉB	  BÁNYÁSZAT	  
42 08.1	   KŐFEJTÉS,	  HOMOK-‐,	  AGYAGBÁNYÁSZAT
43 08.11	   KŐFEJTÉS,	  GIPSZ,	  KRÉTA	  BÁNYÁSZATA TE
44 081110	  00	  0	  055 -‐	  Építőkő	  vagy	  díszítőkő t CP
45 081111	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Márványból	  és	  egyéb	  mészkőből	  készült	  építőkő	  vagy	  díszítőkő t CP
46 081111	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Márvány	  és	  travertin t HU
47 081111 33 0 055 - - - - Márvány és travertin, nyersen vagy durván nagyolva t PR
48 081111 36 0 055 - - - - Márvány és travertin egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában t PR
49 081111 50 0 055 - - - Ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfogattömegű t PR
50 081112	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Gránit,	  homokkő	  és	  egyéb	  építőkő	  vagy	  díszítőkő t CP
51 081112	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Gránit t HU
52 081112 33 0 055 - - - - Gránit, nyersen vagy durván nagyolva t PR
53 081112 36 0 055 - - - - Gránit egyszerűen vágva, tömb, téglalap (beleértve: négyzetes) alakú tábla formában t PR
54 081112 50 0 055 - - - Homokkő t PR
55

081112 90 0 055
- - - Porfír, bazalt, kvarcit és más emlékművi vagy építőkő, nyers, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva 
(kivéve a legalább 2,5 térfogattömegű emlékművi vagy építőkövet mészkőből, a gránitot és a homokkövet) t PR

56 081120	  00	  0	  055 -‐	  Mészkő	  és	  gipsz t CP
57 081120 30 0 055 - - Gipsz és anhidrit t PR
58

081120 50 0 055
- - Kohómészkő, mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításához (adalékanyagként 
használt zúzott mészkő és faragott mészkő kivételével) t PR

59 081130	  00	  0	  055 -‐	  Kréta	  és	  dolomit t CP
60 081130 10 0 055 - - Kréta t PR
61

081130 30 0 055

- - Dolomit, nyers, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla 
formában (kivéve a kalcinált vagy zsugorított [szinterelt] dolomitot, agglomerált dolomitot, a tört vagy zúzott 
dolomitot, amelyet betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak) t PR

62
081140 00 0 055

- Palakő, nyersen, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla 
formában t PR, CP

63 08.12	   KAVICS-‐,	  HOMOK-‐,	  AGYAGBÁNYÁSZAT TE
64 081210	  00	  0	  055 -‐	  Kavics	  és	  homok t CP
65 081211	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Természetes	  homok t CP
66 081211 50 0 055 - - - Kovasavtartalmú homok (kvarchomok vagy ipari homok) t PR
67

081211 90 0 055
- - - Építési homok, mint az agyagos homok, a kaolinos homok, a földpátos homok (a kvarchomok, a 
fémtartalmú homok kivételével) t PR

68 081212	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kőszemcse,	  -‐szilánk,	  -‐por,	  kavics,	  sóder t CP
69

081212 10 0 055
- - - Kavics, sóder, amelyet általában betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak 
használnak, gömbölyű kavics és kvarckavics t PR

1.	  melléklet	  a	  …/....	  (	  	  	  )	  MVM	  rendelethez1. melléklet a 15/2014. (XII. 31.) MvM rendelethez
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A B C D
A	  TERMÉK	  VAGY	  SZOLGÁLTATÁS

KÓDSZÁMA MEGNEVEZÉSE MENNYISÉGI	  
EGYSÉGE FORRÁSA

70
081212 30 0 055

- - - Zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak (a 
sóder, kavics, gömbölyű kavics és kvarckavics kivételével) t PR

71 081212 50 0 055 - - - Szemcse, szilánk és por márványból t PR
72

081212 90 0 055
- - - Szemcse, szilánk, por travertinből, ekozinból, gránitból, porfírból, bazaltból, homokkőből és más 
emlékművi kőből t PR

73
081213 00 0 055

- - Salak és hasonló ipari hulladékok keveréke, kaviccsal, sóderrel, gömbölyű kaviccsal és kvarckaviccsal 
keverve is, építőipari célokra t PR, CP

74 081220	  00	  0	  055 -‐	  Agyag	  és	  kaolin t CP
75 081221	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kaolin	  és	  egyéb	  kaolintartalmú	  agyag t CP
76 081221 40 0 055 - - - Kaolin t PR
77 081221 60 0 055 - - - Kaolinos agyag (képlékeny agyag) t PR
78 081222	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  agyag,	  andaluzit,	  kianit	  és	  szillimanit,	  mullit,	  samott	  és	  tűzálló	  agyagok t CP
79 081222 10 0 055 - - - Bentonit t PR
80 081222 30 0 055 - - - Tűzálló agyag t PR
81

081222 50 0 055
- - - Közönséges agyag és pala építési célra (kivéve a bentonitot, tűzálló agyagot, duzzasztott [expandált] 
agyagot, kaolint és kaolinos agyagot); andaluzit, kianit és szillimanit; mullit; samott, illetve tűzálló agyag t PR

82 08.9	   M.N.S.	  BÁNYÁSZAT
83 08.91	   VEGYI	  ÁSVÁNY	  BÁNYÁSZATA TE
84 089110	  00	  0	  055 -‐	  Vegyi	  és	  trágyázásra	  alkalmas	  ásványok t CP
85 089111 00 0 055 - - Természetes kalcium-foszfát, természetes alumínium-kalcium-foszfát és foszfátkréta t PR, CP
86 089112 00 0 055 - - Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén (beleértve a melléktermékként keletkező ként is) t PR, CP
87 089119 00 0 055 - - Egyéb vegyi és műtrágya-alapanyag ásványok t PR, CP
88 08.92	   TŐZEGKITERMELÉS	   TE
89 089210 00 0 055 - Tőzeg t CP
90 08.93	   SÓKITERMELÉS TE
91

089310 00 0 055
- Só (beleértve a denaturált sót, de az asztali só kivételével) és tiszta nátrium-klorid (ezek vizes oldatban vagy 
hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal is) t PR, CP

92 08.99	   EGYÉB	  M.N.S.	  BÁNYÁSZAT TE
93 089910 00 0 055 - Természetes bitumen és természetes aszfalt, aszfaltit és aszfaltkő t PR, CP
94

089920	  00	  0	  706

-‐	  Megmunkálatlan	  vagy	  egyszerűen	  fűrészelt,	  hasított	  vagy	  nyers	  drágakövek	  és	  féldrágakövek,	  ipari	  
gyémántok,	  habkő,	  csiszolókő,	  természetes	  korund,	  természetes	  gránit,	  más	  természetes	  csiszolóanyag,	  
egyéb	  ásványok 1000	  Ft CP

95
089921 00 0 056

- - Drágakövek és féldrágakövek (ipari gyémántok kivételével), megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt 
vagy durván alakított k PR, CP

96
089922 00 0 055

- - Ipari gyémántok, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nagyjából méretre csiszolt; 
horzsakő; csiszolókő; természetes korund, természetes gránát és más természetes csiszolóanyag t PR, CP

97 089929 00 0 055 - - Egyéb ásványok t PR, CP
98 09	   BÁNYÁSZATI	  SZOLGÁLTATÁS
99 09.1	   KŐOLAJ-‐,	  FÖLDGÁZ-‐KITERMELÉSI	  SZOLGÁLTATÁS
100 09.10	   KŐOLAJ-‐,	  FÖLDGÁZ-‐KITERMELÉSI	  SZOLGÁLTATÁS TE
101 091010	  00	  0	  706 -‐	  Kőolaj-‐	  és	  földgázkitermeléshez	  kapcsolódó	  szolgáltatások 1000	  Ft CP
102 091011 00 0 706 - - Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatások 1000 Ft CP
103

091012 00 0 706
- - Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás, valamint a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló 
szolgáltatások 1000 Ft CP

104 091013 00 0 706 - - Földgáz cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá szállítási célra a kitermelés helyszínén 1000 Ft CP
105 09.9	   EGYÉB	  BÁNYÁSZATI	  SZOLGÁLTATÁS
106 09.90	   EGYÉB	  BÁNYÁSZATI	  SZOLGÁLTATÁS TE
107 099010	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  bányászati	  szolgáltatás 1000	  Ft CP
108 099011 00 0 706 - - Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai 1000 Ft CP
109 099019 00 0 706 - - Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások 1000 Ft CP
110 C	   FELDOLGOZÓIPAR
111 CA	   ÉLELMISZER,	  ITAL,	  DOHÁNYTERMÉK	  GYÁRTÁSA
112 10	   ÉLELMISZERGYÁRTÁS
113 10.1	   HÚSFELDOLGOZÁS,	  -‐TARTÓSÍTÁS,	  HÚSKÉSZÍTMÉNY	  GYÁRTÁSA
114 10.11	   HÚSFELDOLGOZÁS,	  -‐TARTÓSÍTÁS TE
115 101110	  00	  0	  055 -‐	  Friss	  vagy	  hűtött	  szarvasmarha-‐,	  sertés-‐,	  juh-‐,	  kecske-‐,	  lóhús	  és	  más	  lófélék	  húsa t CP
116 101111	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Friss	  vagy	  hűtött	  marhahús t CP
117 101111 40 0 055 - - - Csontos marha- vagy borjúhús frissen vagy hűtve, egészben, félben és negyedben t PR
118 101111 90 0 055 - - - Darabolt marha- vagy borjúhús frissen vagy hűtve* t PR
119 101112	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Friss	  vagy	  hűtött	  sertéshús t CP
120

101112 30 0 055
- - - Csontos sertéshús, frissen vagy hűtve, egészben és félben (beleértve az ideiglenes tartósítószerként 
sóval csomagolt friss húst is) t PR

121
101112 50 0 055

- - - Csontos sertéssonka és -lapocka és ezek részei, csonttal, frissen vagy hűtve (beleértve az ideiglenes 
tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is)* t PR

122
101112 90 0 055

- - - Friss vagy hűtött sertéshús (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is, kivéve 
az egészet vagy felet, sonkát, lapockát és ezek részeit csonttal)* t PR

123 101113 00 0 055 - - Bárány- és juhhús frissen vagy hűtve, egész, fél és részei t PR, CP
124 101114 00 0 055 - - Kecskehús frissen vagy hűtve t PR, CP
125 101115 00 0 055 - - Ló és más lófélék húsa frissen vagy hűtve t PR, CP
126

101120 00 0 055
- Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló és más lófélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke 
és belsősége frissen vagy hűtve t PR, CP

127
101130	  00	  0	  055

-‐	  Fagyasztott	  hús	  és	  ehető	  belsőség	  marha-‐,	  sertés-‐,	  juh-‐,	  kecske-‐,	  lóhúsból	  és	  más	  lófélékből;	  friss,	  hűtött	  
vagy	  fagyasztott	  egyéb	  hús	  és	  ehető	  belsőség t CP

128 101131 00 0 055 - - Marha- vagy borjúhús fagyasztva, egész, fél, negyed és részei* t PR, CP
129 101132	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Fagyasztott	  sertéshús t CP
130 101132 30 0 055 - - - Sertéshús fagyasztva, egész és fél* t PR
131 101132 50 0 055 - - - Sertéshús fagyasztva, comb, lapocka és részei, csonttal* t PR
132 101132 90 0 055 - - - Fagyasztott sertéshús (kivéve az egészet vagy felet, a combot, lapockát és részeit, csonttal)* t PR
133 101133 00 0 055 - - Bárány- és juhhús fagyasztva, egész, fél és részei* t PR, CP
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134 101134 00 0 055 - - Kecskehús fagyasztva* t PR, CP
135 101135 00 0 055 - - Ló és más lófélék fagyasztott húsa* t PR, CP
136 101139	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Friss,	  hűtött	  és	  fagyasztott	  egyéb	  hús	  és	  ehető	  belsőségei t CP
137

101139 10 0 055
- - - Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló és más lófélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke 
és belsősége fagyasztva t PR

138

101139 30 0 055

- - - Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva (beleértve 
a házi-, üregi vagy mezei nyúl húsát és belsőségét, vadat, kivéve a békacombot, a baromfi, a 
szarvasmarhafélék, a lófélék, a sertés, a juh- és kecskefélék húsát és belsőségét) t PR

139 101140	  00	  0	  706 -‐	  Zsíros	  gyapjú,	  irha,	  nyersbőr	  szarvasmarha-‐	  vagy	  lófélékből,	  juhból	  és	  kecskéből 1000	  Ft CP
140 101141 00 0 055 - - Zsíros gyapjú nem kártolva vagy fésülve (beleértve az állaton mosott gyapjút is) (kivéve a nyírt gyapjút) t PR, CP
141 101142 00 0 194 - - Szarvasmarhafélék és lófélék nyersbőre és irhája, egészben (kivéve a 4101 90 vtsz. alá soroltak) db PR, CP
142 101143 00 0 055 - - Szarvasmarhafélék és lófélék egyéb nyersbőre és irhája t PR, CP
143 101144 00 0 194 - - Juh- és báránybőr nyersen db PR, CP
144 101145 00 0 194 - - Nyers kecske- vagy gidabőr, nem cserzett, kezeletlenül vagy tartósítva db PR, CP
145 101150	  00	  0	  055 -‐	  Zsiradék,	  szarvasmarhafélékből,	  juhból,	  kecskéből	  és	  sertésből t CP
146

101150 40 0 055
- - Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna), frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében 
tartósítva vagy füstölve (nem olvasztott) t PR

147 101150 60 0 055 - - Sertészsiradék és más sertészsír, olvasztott t PR
148 101150 70 0 055 - - Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, nyers vagy olvasztott t PR
149 101160	  00	  0	  055 -‐	  Nyers	  belsőség,	  étkezésre	  alkalmatlan t CP
150 101160 30 0 055 - - Állati bél, hólyag és gyomor, egészben vagy darabban (a halból származó kivételével) t PR
151

101160 90 0 055 - - Emberi étkezésre alkalmatlan állati hulladék (a halból származó, az állati bél, hólyag és gyomor kivételével) t PR
152 101190	  00	  0	  706 -‐	  Hús	  feldolgozásával,	  tartósításával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
153 101199 00 0 706 - - Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
154 10.12	   BAROMFIHÚS	  FELDOLGOZÁSA,	  TARTÓSÍTÁSA TE
155 101210	  00	  0	  055 -‐	  Friss	  vagy	  hűtött	  baromfihús t CP
156 101210 10 0 055 - - Csirke egészben, frissen vagy hűtve t PR
157 101210 20 0 055 - - Pulyka egészben, frissen vagy hűtve t PR
158 101210 30 0 055 - - Liba, kacsa és gyöngytyúk egészben, frissen vagy hűtve t PR
159 101210 40 0 055 - - Hízott liba- és kacsamáj, frissen vagy hűtve t PR
160 101210 50 0 055 - - Csirkedarabok, frissen vagy hűtve t PR
161 101210 60 0 055 - - Pulykadarabok, frissen vagy hűtve t PR
162 101210 70 0 055 - - Liba-, kacsa- és gyöngytyúkdarabok, frissen vagy hűtve t PR
163 101220	  00	  0	  055 -‐	  Fagyasztott	  baromfihús t CP
164 101220	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  Fagyasztott	  baromfihús,	  egészben t HU
165 101220 13 0 055 - - - Csirke egészben, fagyasztva t PR
166 101220 15 0 055 - - - Pulyka egészben, fagyasztva t PR
167 101220 17 0 055 - - - Liba, kacsa és gyöngytyúk egészben, fagyasztva t PR
168 101220	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  Fagyasztott	  baromfihús,	  darabolva t HU
169 101220 53 0 055 - - - Csirkedarabok fagyasztva t PR
170 101220 55 0 055 - - - Pulykadarabok fagyasztva t PR
171 101220 57 0 055 - - - Liba-, kacsa- és gyöngytyúkdarabok, fagyasztva t PR
172 101220 80 0 055 - - Baromfimáj fagyasztva t PR
173 101230 00 0 055 - Baromfizsiradék t PR, CP
174 101240	  00	  0	  055 -‐	  Emberi	  fogyasztásra	  alkalmas	  baromfibelsőség;	  baromfi-‐feldolgozás	  melléktermékei t CP
175 101240 20 0 055 - - Baromfi vágási mellékterméke és belsősége frissen vagy hűtve (a hízott liba- és kacsamáj kivételével) t PR
176 101240 50 0 055 - - Baromfi vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva (a máj kivételével) t PR
177 101250 00 0 055 - Kikészített madárbőr tollal vagy pehellyel, toll stb. t PR, CP
178 101290	  00	  0	  706 -‐	  Feldolgozott	  és	  tartósított	  baromfihús	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
179 101299 00 0 706 - - Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
180 10.13	   HÚS-‐,	  BAROMFIHÚS-‐KÉSZÍTMÉNY	  GYÁRTÁSA TE
181 101310	  00	  0	  055 -‐	  Húskészítmények	  és	  konzervek	  húsból,	  belsőségből	  és	  vérből t CP
182 101311	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Darabolt,	  sózott,	  szárított	  vagy	  füstölt	  sertéshús	  (beleértve	  a	  szalonnát	  és	  sonkát	  is) t CP
183 101311 20 0 055 - - - Csontos sertéssonka és -lapocka és ezek részei sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve t PR
184 101311 50 0 055 - - - Sertésoldalas és -dagadó és részei, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve t PR
185

101311 80 0 055

- - - Sertéshús sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve (beleértve a szalonnás oldalt, a háromnegyed oldalt, 
az elülső részeket, a tarját, karajt és részeit, kivéve a csontos sonkát, lapockát és ezek részeit, az oldalast, 
dagadót és ezek részeit) t PR

186 101312 00 0 055 - - Marha- és borjúhús, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve t PR, CP
187

101313 00 0 055

- - Hús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; húsból, vágási melléktermékből és belsőségből 
készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény (kivéve a sertéshúst, a marha- és borjúhúst sózva, sós 
lében tartósítva, szárítva vagy füstölve) t PR, CP

188 101314	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Töltött	  termék	  húsból,	  belsőségből	  vagy	  vérből t CP
189 101314 30 0 055 - - - Májból készült kolbász és ilyen alapú, hasonló termék és élelmiszer-készítmény (kivéve készétel) t PR
190

101314	  60	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Húsból,	  belsőségből	  vagy	  vérből	  készült	  kolbász	  és	  ilyen	  alapú,	  hasonló	  termék	  és	  élelmiszer-‐
készítmény	  (kivéve	  májból	  készült	  kolbász	  és	  készétel) t PR

191 101314 61 0 055 - - - - Szárazkolbász, sertés, marha, ló, egyéb állat húsából t HU
192 101314 62 0 055 - - - - Félszáraz kolbász, sertés, marha, ló vagy egyéb állat húsából t HU
193 101314 63 0 055 - - - - Egyéb kolbászfélék, sertés, marha, ló vagy egyéb állat húsából t HU
194 101314 64 0 055 - - - - Szalámi t HU
195 101314 65 0 055 - - - - Kolbász, szalámi baromfihúsból t HU
196 101314 66 0 055 - - - - Egyéb töltött hústermék, baromfihúsból, sertés, marha, ló, egyéb állat húsából t HU
197

101315	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Egyéb	  húskészítmény	  és	  konzerv	  húsból,	  belsőségből	  vagy	  vérből	  (kivéve:	  a	  húsból	  és	  a	  belsőségből	  
készült	  készételeket) t CP

198 101315 05 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított liba- vagy kacsamáj (kivéve kolbászok és készétel) t PR
199 101315 15 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított máj más állatból (kivéve kolbászok és készétel) t PR
200 101315 25 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított pulykahús vagy -belsőség (kivéve kolbászok, májkészítmény és készétel) t PR
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201 101315 35 0 055 - - - Más feldolgozott vagy tartósított baromfihús (kivéve kolbászok, májkészítmény és készétel) t PR
202 101315 45 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított sertéshús: sonka és részei (kivéve készétel) t PR
203 101315 55 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított sertéshús: lapocka és részei (kivéve készétel) t PR
204

101315 65 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított házisertés-hús, -belsőség és ezek keveréke, 40 % alatti bármely fajtájú hús- 
vagy belsőségtartalommal és bármely fajtájú zsírtartalommal (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált 
készítmény, májkészítmény és készétel) t PR

205
101315 75 0 055

- - - Egyéb feldolgozott vagy tartósított sertéshús, -belsőség, beleértve ezek keverékét is (kivéve kolbász és 
hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel) t PR

206
101315 85 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított hús szarvasmarhafélékből (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált 
készítmény, májkészítmény és készétel) t PR

207
101315 95 0 055

- - - Egyéb feldolgozott vagy tartósított hús vagy belsőség, beleértve a vért is (kivéve kolbász és hasonló 
termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel) t PR

208
101316 00 0 055

- - Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, 
belsőségből; tepertő t PR, CP

209
101390	  00	  0	  706

-‐	  Hús	  és	  húskészítmény	  főzése,	  előkészítése;	  hús	  és	  baromfihús	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  
végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

210 101391 00 0 706 - - Húskészítmények főzése, előkészítése 1000 Ft PR, CP
211 101399 00 0 706 - - Hús- és baromfihús-készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
212 10.2	   HALFELDOLGOZÁS,	  -‐TARTÓSÍTÁS
213 10.20	   HALFELDOLGOZÁS,	  -‐TARTÓSÍTÁS TE
214 102010	  00	  0	  055 -‐	  Friss,	  hűtött	  vagy	  fagyasztott	  hal t CP
215 102011 00 0 055 - - Halfilé és más halhús szálka nélkül, frissen vagy hűtve t PR, CP
216 102012 00 0 055 - - Halmáj és ikra, frissen vagy hűtve t PR, CP
217 102013	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Fagyasztott	  hal t CP
218 102013 30 0 055 - - - Tengeri hal egészben, fagyasztva t PR
219 102013 60 0 055 - - - Édesvízi hal egészben, fagyasztva t PR
220 102014 00 0 055 - - Halfilé, fagyasztva t PR, CP
221 102015 00 0 055 - - Halhús, fagyasztva, szálka nélkül (a filé kivételével) t PR, CP
222 102016 00 0 055 - - Halmáj és ikra, fagyasztva t PR, CP
223 102020	  00	  0	  055 -‐	  Más	  módon	  feldolgozott	  vagy	  konzervált	  hal;	  kaviár	  és	  kaviárpótló t CP
224 102021 00 0 055 - - Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve t PR, CP
225

102022 00 0 055
- - Emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból; halmáj és halikra szárítva, füstölve, 
sózva vagy sós lében tartósítva t PR, CP

226 102023	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Szárított,	  pácolt,	  sózott	  vagy	  nem	  sózott	  hal t CP
227

102023 50 0 055
- - - Sózott vagy nem sózott szárított hal; sózott, de nem szárított hal; hal sós lében (a füstölt filé, fej, farok és 
úszóhólyag kivételével) t PR

228 102024	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Füstölt	  hal	  és	  halfilé t CP
229

102024 25 0 055
- - - Csendes-óceáni, atlanti-óceáni és dunai füstölt lazac (beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az 
úszóhólyag kivételével) t PR

230 102024 55 0 055 - - - Füstölt hering (beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével) t PR
231

102024 85 0 055
- - - Füstölt hal (kivéve a heringet, a csendes-óceáni, az atlanti-óceáni és a dunai lazacot), beleértve a filét is, 
azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével t PR

232 102025	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Más	  módon	  feldolgozott	  vagy	  konzervált	  hal,	  a	  kész	  halételek	  kivételével t CP
233 102025 10 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított lazac, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
234 102025 20 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított hering, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
235

102025 30 0 055
- - - Feldolgozott vagy tartósított szardínia, szardella, brisling és spratt (sprotni), egészben vagy darabokban 
(kivéve darált termék és készétel) t PR

236
102025 40 0 055

- - - Feldolgozott vagy tartósított tonhal, csíkosbonitó és palamida, egészben vagy darabokban (kivéve darált 
termék és készétel) t PR

237 102025 50 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított makréla, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
238 102025 60 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított ajóka, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
239 102025 70 0 055 - - - Halfilé híg tésztában vagy morzsában, beleértve a halrudacskákat is (kivéve darált termék és készétel) t PR
240 102025 80 0 055 - - - Más feldolgozott vagy tartósított hal, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
241 102025 90 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított hal (nem egészben vagy darabokban és a készétel kivételével) t PR
242 102026	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kaviár	  és	  kaviárpótló t CP
243 102026 30 0 055 - - - Kaviár (tokhalikra) t PR
244 102026 60 0 055 - - - Kaviárpótló t PR
245 102030	  00	  0	  055 -‐	  Fagyasztott,	  feldolgozott	  vagy	  tartósított	  rákfélék,	  puhatestű	  és	  egyéb	  gerinctelen	  vízi	  állatok t CP
246

102031 00 0 055
- - Rák és rákféle fagyasztva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) rák és rákféléből, 
fagyasztva t PR, CP

247
102032 00 0 055

- - Puhatestű állat (fésűskagyló, éti kagyló, tintahal és polip) fagyasztva, szárítva, füstölve, sózva vagy sós 
lében tartósítva t PR, CP

248

102033 00 0 055

- - Más puhatestű víziállat (sávos vénuszkagyló, medúza stb.), fagyasztva, szárítva, füstölve, sózva vagy sós 
lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) puhatestű víziállatból a rák és 
rákfélék kivételével, fagyasztva, szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében t PR, CP

249

102034 00 0 055

- - Elkészített/konzervált rák és rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat (a hűtött, fagyasztott, szárított, 
sózott vagy sós lében tartósított kivételével, a héjában gőzölt vagy sós vízben forrázott rák és rákféle 
kivételével) (kivéve darált termék és készétel) t PR, CP

250
102040	  00	  0	  055

-‐	  Emberi	  fogyasztásra	  alkalmatlan	  liszt,	  dara,	  pellet	  és	  egyéb	  termékek	  m.n.s.	  halból,	  rákfélékből,	  
puhatestűekből	  és	  gerinctelen	  víziállatokból t CP

251
102041 00 0 055

- - Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból, rákból, rákféléből, puhatestűből vagy 
más gerinctelen víziállatból t PR, CP

252

102042 00 0 055

- - Emberi fogyasztásra nem alkalmas haltermékek, beleértve a halhulladékot is, kivéve a bálnacsontot és 
bálnacsontszőrt, a korallt és hasonló anyagot, a kagylót vagy szépiacsontot, megmunkálatlanul vagy 
egyszerűen előkészítve/ a természetes szivacsot) t PR, CP

253
102042 50 0 055

- - Hal feje, farka, úszóhólyagja és élelmezési célra alkalmas más belsősége és bontási mellékterméke: 
szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve t PR

254
102090	  00	  0	  706

-‐	  Haltermékek	  füstölése	  és	  tartósítása,	  illetve	  elkészítése	  más	  módon;	  feldolgozott	  és	  tartósított	  halak,	  
rákfélék	  és	  puhatestűek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

255 102091 00 0 706 - - Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon 1000 Ft CP
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256 102099 00 0 706 - - Halfeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
257 10.3	   GYÜMÖLCS-‐,	  ZÖLDSÉGFELDOLGOZÁS,	  -‐TARTÓSÍTÁS
258 10.31	   BURGONYAFELDOLGOZÁS,	  -‐TARTÓSÍTÁS TE
259 103110	  00	  0	  055 -‐	  Feldolgozott	  és	  tartósított	  burgonya t CP
260 103111	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Fagyasztott	  burgonya t CP
261 103111 10 0 055 - - - Fagyasztott burgonya nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve t PR
262

103111 30 0 055
- - - Fagyasztott burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban vagy részben olajban sült, majd 
lefagyasztott burgonyát is, kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet) t PR

263 103112 00 0 055 - - Szárított burgonya vágva, szeletelve is, de tovább nem elkészítve t PR, CP
264 103113 00 0 055 - - Liszt, dara, pehely, granulátum és labdacs (pellet) szárított burgonyából t PR, CP
265 103114	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Feldolgozott	  vagy	  tartósított	  burgonya t CP
266

103114 30 0 055
- - - Burgonya elkészítve vagy tartósítva liszt, dara, pelyhesített formában (kivéve a fagyasztottat, az olajban 
ropogósra sütöttet, ecettel vagy ecetsavval elkészítettet) t PR

267
103114 60 0 055

- - - Burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban ropogósra sütöttet, kivéve a fagyasztottat, 
szárítottat, ecettel vagy ecetsavval elkészítettet, liszt, dara vagy pelyhesített formában) t PR

268
103190	  00	  0	  706

-‐	  Burgonya	  és	  burgonyakészítmények	  főzése	  és	  elkészítése	  más	  módon;	  feldolgozott	  és	  tartósított	  
burgonya	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

269 103191 00 0 706 - - Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon 1000 Ft CP
270 103199 00 0 706 - - Burgonyafeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
271 10.32	   GYÜMÖLCS-‐,	  ZÖLDSÉGLÉ	  GYÁRTÁSA TE
272 103210	  00	  0	  703 -‐	  Gyümölcs-‐	  és	  zöldséglé 1000	  l CP
273 103211 00 0 703 - - Paradicsomlé 1000 l PR, CP
274 103212	  00	  0	  703 -‐	  -‐	  Narancslé 1000	  l CP
275 103212 10 0 055 - - - Nem sűrített narancslé, fagyasztva t PR
276 103212 10 0 703 - - - Nem sűrített narancslé, fagyasztva 1000 l HU
277 103212 20 0 703 - - - Nem sűrített narancslé (kivéve a fagyasztottat) 1000 l PR
278 103212 30 0 703 - - - Narancslé, m.n.s. 1000 l PR
279 103213 00 0 703 - - Grépfrútlé 1000 l PR, CP
280 103214 00 0 703 - - Ananászlé 1000 l PR, CP
281 103215 00 0 703 - - Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is) 1000 l PR, CP
282 103216 00 0 703 - - Almalé 1000 l PR, CP
283 103217 00 0 703 - - Gyümölcs- és zöldséglékeverék 1000 l PR, CP
284 103219	  00	  0	  703 -‐	  -‐	  Egyéb	  gyümölcs-‐	  és	  zöldséglé 1000	  l CP
285 103219 10 0 703 - - - Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs nem sűrített leve (a narancs és grépfrút kivételével) 1000 l PR
286

103219 20 0 703
- - - Bármilyen más egynemű gyümölcs/zöldség nem sűrített leve, nem erjesztve, hozzáadott alkoholtartalom 
nélkül (a narancslé, a grépfrútlé, az ananászlé, a paradicsomlé, a szőlőlé és az almalé kivételével) 1000 l PR

287 103219 30 0 703 - - - Más gyümölcs- és zöldséglé, m.n.s. 1000 l PR
288 103290	  00	  0	  706 -‐	  Gyümölcs-‐	  és	  zöldséglé	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
289 103299 00 0 706 - - Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
290 10.39	   EGYÉB	  GYÜMÖLCS-‐,	  ZÖLDSÉGFELDOLGOZÁS,	  -‐TARTÓSÍTÁS TE
291 103910	  00	  0	  055 -‐	  Elkészített	  és	  tartósított	  zöldség	  (a	  burgonya	  kivételével) t CP
292

103911 00 0 055
- - Zöldség vagy zöldségkeverék nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva (kivéve a 
burgonyát) t PR, CP

293
103912 00 0 055

- - Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más 
tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban t PR, CP

294 103913	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Szárított	  zöldség t CP
295 103913 30 0 055 - - - Szárított vöröshagyma egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve t PR
296

103913 50 0 055
- - - Szárított gomba és szarvasgomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem 
elkészítve t PR

297
103913 90 0 055

- - - Szárított zöldség a burgonya, vöröshagyma, gomba és szarvasgomba kivételével; és zöldségkeverék 
egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve t PR

298 103914 00 0 055 - - Összevágott és csomagolt gyümölcsök és zöldségek t CP
299 103915 00 0 055 - - Bab, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve a zöldséges készételt) t PR, CP
300 103916 00 0 055 - - Borsó, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve a zöldséges készételt) t PR, CP
301

103917	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Egyéb	  tartósított	  zöldségek	  (kivéve:	  burgonya);	  nem	  ecettel	  vagy	  ecetsavval	  tartósítva	  (kivéve:	  zöldséges	  
készétel) t CP

302
103917 10 0 055

- - - Tartósított paradicsom egészben vagy darabolva (kivéve a zöldséges készételt és az ecettel vagy 
ecetsavval elkészített paradicsomot) t PR

303 103917	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Paradicsompüré t HU
304 103917 21 0 055 - - - - Nem sűrített paradicsompüré vagy -krém t PR
305 103917 25 0 055 - - - - Sűrített paradicsompüré vagy -krém t PR
306

103917 30 0 055
- - - Elkészített vagy tartósított gomba és szarvasgomba (kivéve a zöldséges készételt és a szárított, 
fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított gombát és szarvasgombát) t PR

307
103917 40 0 055

- - - Zöldség és zöldségkeverék, fagyasztva (kivéve a zöldséges készételt, a fagyasztott zöldséget és a nem 
főzött vagy gőzben, illetve vízben főzött vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított zöldségkeveréket) t PR

308
103917 50 0 055

- - - Tartósított savanyú káposzta (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve 
ecetsavval tartósított savanyú káposzta kivételével) t PR

309
103917 60 0 055

- - - Spárga (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított spárga 
kivételével) t PR

310
103917 70 0 055

- - - Elkészített vagy tartósított olajbogyó (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve 
ecetsavval tartósított olajbogyó kivételével) t PR

311
103917 80 0 055

- - - Elkészített vagy tartósított csemegekukorica (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, 
illetve ecetsavval tartósított csemegekukorica kivételével) t PR

312
103917 90 0 055

- - - Zöldség és zöldségkeverék, m.n.s. (a zöldséges készétel és a fagyasztott zöldség és zöldségkeverék 
kivételével) t PR

313
103918 00 0 055

- - Zöldség (a burgonya kivételével), gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval 
elkészítve vagy tartósítva t PR, CP

314 103920	  00	  0	  055 -‐	  Elkészített	  és	  tartósított	  gyümölcs	  és	  dió t CP
315 103921 00 0 055 - - Fagyasztott gyümölcs és diófélék, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve t PR, CP
316 103922	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Dzsem,	  gyümölcskocsonya	  (zselé),	  gyümölcs-‐	  és	  diópüré	  és	  -‐krém t CP
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317
103922 30 0 055

- - - Dzsem, gyümölcsíz, gyümölcskocsonya (zselé), püré vagy krém citrusfélékből, főzéssel készítve (kivéve a 
homogenizált készítményeket) t PR

318
103922 90 0 055

- - - Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel 
készítve (kivéve a citrusféléket és a homogenizált készítményeket) t PR

319 103923	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Dió,	  földimogyoró,	  pörkölt,	  sózott	  vagy	  más	  módon	  elkészített t CP
320

103923 30 0 055
- - - Elkészített vagy tartósított földimogyoró (beleértve az amerikai mogyoróvajat, kivéve az ecettel vagy 
ecetsavval készítettet, a fagyasztottat, a pürét vagy krémet) t PR

321
103923 90 0 055

- - - Elkészített vagy tartósított diófélék a földimogyoró kivételével, valamint más magok és keverékek (kivéve 
az ecettel vagy ecetsavval készítettet, a fagyasztottat, a pürét vagy krémet, a cukorral tartósítottat) t PR

322 103924	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Félkész	  gyümölcs-‐	  és	  diókonzerv,	  közvetlen	  fogyasztásra	  nem	  alkalmas t CP
323

103924 10 0 055
- - - Citrusfélék vagy dinnyefélék héja frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb 
tartósítóoldatban ideiglenesen tartósítva t PR

324
103924 30 0 055

- - - Más gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más 
tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban t PR

325 103925	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  elkészített	  vagy	  tartósított	  gyümölcs t CP
326 103925 10 0 055 - - - Szőlő szárítva t PR
327

103925 20 0 055
- - - Szárított gyümölcs (kivéve a banánt, datolyát, fügét, ananászt, avokádót, guajavát, mangót, mangosztánt, 
a citrusféléket és a szőlőt); diófélék vagy szárított gyümölcsök keveréke t PR

328 103925 50 0 055 - - - Máshova nem sorolt elkészített vagy tartósított gyümölcs (kivéve a müzlit) t PR
329 103930 00 0 055 - Állatok etetésére szolgáló, m.n.s. növényi melléktermék és növényi hulladék t PR, CP
330

103990	  00	  0	  706
-‐	  Gyümölcsök	  és	  zöldségek	  főzése	  és	  egyéb	  tartósítása;	  egyéb	  feldolgozott	  és	  tartósított	  gyümölcs	  és	  
zöldség	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

331 103991 00 0 706 - - Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb elkészítése (sűrítés stb.) tartósítás céljából 1000 Ft PR, CP
332 103999 00 0 706 - - Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, - tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
333 10.4	   NÖVÉNYI,	  ÁLLATI	  OLAJ	  GYÁRTÁSA
334 10.41	   OLAJ	  GYÁRTÁSA TE
335 104110	  00	  0	  055 -‐	  Nyers	  állati	  zsírok,	  olajok	  és	  frakcióik t CP
336

104111 00 0 055
- - Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj (nem emulgálva, nem keverve vagy más módon 
nem elkészítve) t PR, CP

337 104112 00 0 055 - - Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
338 104119 00 0 055 - - Más állati zsír és olaj és ezek frakciói vegyileg nem átalakítva t PR, CP
339 104120	  00	  0	  055 -‐	  Nyers	  növényiolajok t CP
340 104121 00 0 055 - - Nyers szójababolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
341 104122 00 0 055 - - Nyers földimogyoró-olaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
342 104123	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Nyers	  olívaolaj t CP
343 104123 10 0 055 - - - Szűz olívaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
344

104123 30 0 055
- - - Kizárólag olívabogyóból nyert olaj és frakciói nyersen (a szűz olajjal kevert, finomított is) (a szűz olaj és a 
vegyileg átalakított olaj kivételével) t PR

345 104124 00 0 055 - - Nyers napraforgómag- és pórsáfránymagolaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
346 104125 00 0 055 - - Nyers gyapotmagolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
347 104126 00 0 055 - - Nyers olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
348 104127 00 0 055 - - Nyers pálmaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
349 104128 00 0 055 - - Nyers kókuszdió (kopra) -olaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
350 104129 00 0 055 - - Más növényi olaj, nyersen (a vegyileg átalakított olaj kivételével) t PR, CP
351 104130 00 0 055 - Gyapothulladék (pamutlinters) t PR, CP
352

104140	  00	  0	  055
-‐	  Növényi	  zsírokból	  és	  olajokból	  származó	  olajpogácsa	  és	  más	  szilárd	  maradék;	  liszt	  és	  korpa	  olajos	  magból	  
és	  olajtartalmú	  gyümölcsből t CP

353 104141	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Növényi	  zsírokból	  és	  olajokból	  származó	  olajpogácsa	  és	  más	  szilárd	  maradék t CP
354 104141 30 0 055 - - - Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék t PR
355 104141 50 0 055 - - - Napraforgómag zsírjai és olajai kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék t PR
356 104141 70 0 055 - - - Olajrepce és repcemag zsírjai vagy olajai kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék t PR
357

104141 90 0 055

- - - Növényi zsírok/olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék (beleértve a 
gyapotmagot, lenmagot, kókuszdiót, koprát, pálmadiót vagy -magot, kivéve a szójababot, napraforgómagot, 
olajrepce- vagy repcemagot) t PR

358 104142 00 0 055 - - Olajosmagliszt és -dara, olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara (a mustárliszt és -dara kivételével) t PR, CP
359 104150	  00	  0	  055 -‐	  Finomított	  olaj	  (vegyi	  átalakítás	  nélkül) t CP
360 104151 00 0 055 - - Finomított szójababolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
361 104152 00 0 055 - - Finomított földimogyoró-olaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
362 104153	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Finomított	  olívaolaj	  és	  frakciói	  (vegyi	  átalakítás	  nélkül) t CP
363 104153 10 0 055 - - - Finomított olívaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
364

104153 30 0 055
- - - Kizárólag olívabogyóból nyert olaj és frakciói (a szűz olajjal kevert, finomított is) (a nyersolaj, a szűz olaj 
és a vegyileg átalakított olaj kivételével) t PR

365 104154 00 0 055 - - Finomított napraforgómag-, pórsáfránymagolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
366 104155 00 0 055 - - Finomított gyapotmagolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
367 104156 00 0 055 - - Finomított olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
368 104157 00 0 055 - - Finomított pálmaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
369 104158 00 0 055 - - Finomított kókuszdió (kopra) -olaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
370

104159 00 0 055
- - M.n.s. más olaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva; stabilizált növényi zsír és más növényi 
olaj (a kukoricaolaj kivételével) és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva t PR, CP

371
104160	  00	  0	  055

-‐	  Keményített	  állati	  vagy	  növényi	  zsírok	  és	  olajok	  és	  frakcióik,	  hidrogénezve,	  észterezve,	  de	  további	  
feldolgozás	  nélkül t CP

372
104160 30 0 055

- - Állati zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, beészterezve, átészterezve vagy 
elaidinizálva, de tovább nem feldolgozva (finomítva is) t PR

373
104160 50 0 055

- - Növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, beészterezve, átészterezve vagy 
elaidinizálva, de tovább nem feldolgozva (finomítva is) t PR

374 104170	  00	  0	  055 -‐	  Növényi	  viasz	  (kivéve:	  a	  trigliceridek);	  degras;	  állati	  vagy	  növényi	  viaszok	  feldolgozási	  maradékai t CP
375 104171 00 0 055 - - Növényi viasz (finomítva is) (kivéve a triglicerideket) t PR, CP
376 104172 00 0 055 - - Degras; zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai t PR, CP
377 104190	  00	  0	  706 -‐	  Olaj	  és	  zsír	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
378 104199 00 0 706 - - Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
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379 10.42	   MARGARIN	  GYÁRTÁSA TE
380 104210	  00	  0	  055 -‐	  Margarin	  és	  hasonló	  ehető	  készítmények t CP
381

104210 30 0 055
- - Margarin, valamint csökkentett és alacsony zsírtartalmú kenhető készítmények (a folyékony margarin 
kivételével) t PR

382 104210 50 0 055 - - Más étkezési célra alkalmas készítmények zsírból és olajból, beleértve a folyékony margarint is t PR
383 104290	  00	  0	  706 -‐	  Margarin	  és	  hasonló	  ehető	  készítmények	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
384 104299 00 0 706 - - Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
385 10.5	   TEJFELDOLGOZÁS
386 10.51	   TEJTERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
387 105110	  00	  0	  050 -‐	  Feldolgozott	  folyékony	  tej	  és	  tejszín kg CP
388 105110	  00	  0	  703 -‐	  Feldolgozott	  folyékony	  tej	  és	  tejszín 1000	  l CP
389 105111	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Feldolgozott	  folyékony	  tej kg CP
390 105111	  00	  0	  703 -‐	  -‐	  Feldolgozott	  folyékony	  tej 1000	  l CP
391

105111	  30	  0	  050
-‐	  -‐	  -‐	  Tej	  és	  tejszín,	  legfeljebb	  1	  tömegszázalék	  zsírtartalommal,	  nem	  sűrítve,	  cukor	  vagy	  más	  édesítőanyag	  
hozzáadása	  nélkül kg HU

392
105111	  30	  0	  703

-‐	  -‐	  -‐	  Tej	  és	  tejszín,	  legfeljebb	  1	  tömegszázalék	  zsírtartalommal,	  nem	  sűrítve,	  cukor	  vagy	  más	  édesítőanyag	  
hozzáadása	  nélkül 1000	  l HU

393
105111 33 0 050

- - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag 
hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben kg PR

394
105111 33 0 703

- - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag 
hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben 1000 l HU

395
105111 37 0 050

- - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag 
hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben kg PR

396
105111 37 0 703

- - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag 
hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben 1000 l HU

397
105111	  40	  0	  050

-‐	  -‐	  -‐	  Tej	  és	  tejszín,	  1	  tömegszázalékot	  meghaladó,	  de	  legfeljebb	  6	  tömegszázalék	  zsírtartalommal,	  nem	  
sűrítve,	  cukor	  vagy	  más	  édesítőanyag	  hozzáadása	  nélkül kg HU

398
105111	  40	  0	  703

-‐	  -‐	  -‐	  Tej	  és	  tejszín,	  1	  tömegszázalékot	  meghaladó,	  de	  legfeljebb	  6	  tömegszázalék	  zsírtartalommal,	  nem	  
sűrítve,	  cukor	  vagy	  más	  édesítőanyag	  hozzáadása	  nélkül 1000	  l HU

399
105111 42 0 050

- - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem 
sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben kg PR

400
105111 42 0 703

- - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem 
sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben 1000 l HU

401
105111 48 0 050

- - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem 
sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben kg PR

402
105111 48 0 703

- - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem 
sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben 1000 l HU

403 105112	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Tej	  és	  tejszín,	  6%-‐ot	  meghaladó	  zsírtartalommal,	  sűrítés	  és	  édesítés	  nélkül kg CP
404 105112	  00	  0	  703 -‐	  -‐	  Tej	  és	  tejszín,	  6%-‐ot	  meghaladó	  zsírtartalommal,	  sűrítés	  és	  édesítés	  nélkül 1000	  l CP
405

105112 10 0 050
- - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem 
sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben kg PR

406
105112 10 0 703

- - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem 
sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben 1000 l HU

407
105112 20 0 050

- - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem 
sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben kg PR

408
105112 20 0 703

- - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem 
sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben 1000 l HU

409
105112 30 0 050

- - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más 
édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben kg PR

410
105112 30 0 703

- - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más 
édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben 1000 l HU

411
105112 40 0 050

- - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más 
édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben kg PR

412
105112 40 0 703

- - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más 
édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben 1000 l HU

413 105120	  00	  0	  055 -‐	  Tej	  szilárd	  formában t CP
414 105121	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Zsírszegény	  tejpor t CP
415

105121 30 0 055
- - - Sovány tejpor (tej és tejszín szilárd állapotban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal), legfeljebb 
2,5 kg-os kiszerelésben t PR

416
105121 60 0 055

- - - Sovány tejpor (tej és tejszín szilárd állapotban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal), 2,5 kg-nál 
nagyobb kiszerelésben t PR

417 105122	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Teljes	  tejpor t CP
418

105122 30 0 055
- - - Teljes tejpor vagy teljes tejszínpor (tej és tejszín szilárd állapotban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó 
zsírtartalommal), legfeljebb 2,5 kg-os kiszerelésben t PR

419
105122 60 0 055

- - - Teljes tejpor vagy teljes tejszínpor (tej és tejszín szilárd állapotban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó 
zsírtartalommal), 2,5 kg-nál nagyobb kiszerelésben t PR

420 105130	  00	  0	  055 -‐	  Vaj	  és	  vajkészítmények t CP
421 105130 30 0 055 - - Vaj, legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtartalommal t PR
422

105130 50 0 055
- - Vaj, 85 tömegszázaléknál nagyobb zsírtartalommal és tejből nyert más zsír és olaj (a kevesebb mint 80 
tömegszázalék zsírtartalmú kenhető tejkészítmények [vajkrém] kivételével) t PR

423 105130 70 0 055 - - A kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalmú kenhető tejkészítmények (vajkrém) t PR
424 105140	  00	  0	  055 -‐	  Sajt	  és	  túró t CP
425 105140 30 0 055 - - Érleletlen vagy különlegesen nem kezelt (friss) sajt (beleértve a savósajtot is és a túrót) t PR
426 105140 50 0 055 - - Reszelt, őrölt, kék erezetű és más nem ömlesztett sajt (a friss sajt, a savósajt és a túró kivételével) t PR
427 105140 70 0 055 - - Ömlesztett sajt (nem reszelve, nem őrölve) t PR
428 105150	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  tejtermékek t CP
429

105151	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Sűrített	  tej	  és	  tejszín,	  hozzáadott	  cukor,	  illetve	  más	  édesítőanyag	  tartalommal,	  a	  szilárd	  állapotú	  
kivételével t CP

430 105151 04 0 055 - - - Sűrített/nem porított tej, nem édesítve t PR
431 105151 08 0 055 - - - Sűrített/nem porított tej, édesítve t PR
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432 105152	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Joghurt	  és	  más	  erjesztett	  vagy	  savanyított	  tej	  és	  tejszín t CP
433 105152	  40	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Aludttej,	  tejföl,	  joghurt	  és	  más	  erjesztett	  termékek,	  natúr	  vagy	  ízesített t HU
434 105152 41 0 055 - - - - Aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termékek t PR
435

105152 45 0 055
- - - - Ízesített folyékony joghurt vagy savanyított tej (aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termék ízesítve, 
gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is) t PR

436 105152	  60	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Iró	  és	  írópor t HU
437 105152 63 0 055 - - - - Írópor t PR
438 105152 65 0 055 - - - - Író t PR
439 105153 00 0 055 - - Kazeinek és kazeinátok t PR, CP
440 105154 00 0 055 - - Tejcukor és tejcukorszirup (beleértve a vegytiszta tejcukrot) t PR, CP
441 105155	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Tejsavó t CP
442

105155 30 0 055
- - - Tejsavó és módosított tejsavó, por, granulátum vagy más szilárd alakban, sűrítve is, édesítőanyag 
hozzáadásával is t PR

443
105155 60 0 055 - - - Tejsavó és módosított tejsavó, folyékony vagy paszta formában, sűrítve is, édesítőanyag hozzáadásával is t PR

444 105156 00 0 055 - - Természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmények, m.n.s. t PR, CP
445 105190	  00	  0	  706 -‐	  Tej-‐	  és	  sajttermék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
446 105199 00 0 706 - - Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
447 10.52	   JÉGKRÉM	  GYÁRTÁSA TE
448

105210 00 0 703
- Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is (beleértve a sörbetet, a pálcikás jégkrémet) (kivéve a 
fagylaltkeveréket és a fagylaltport) 1000 l PR, CP

449 105290	  00	  0	  706 -‐	  Fagylalt	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
450 105299 00 0 706 - - Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
451 10.6	   MALOMIPARI	  TERMÉK,	  KEMÉNYÍTŐ	  GYÁRTÁSA
452 10.61	   MALOMIPARI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
453 106110	  00	  0	  055 -‐	  Félig	  vagy	  teljesen	  őrölt,	  hántolt	  vagy	  tört	  rizs t CP
454 106111 00 0 055 - - Előmunkált (barna) rizs t PR, CP
455 106112	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Félig	  vagy	  teljesen	  őrölt	  tört	  rizs t CP
456 106112 30 0 055 - - - Félig vagy teljesen hántolt (fehérített) rizs (a gyengén hántolt rizs is) t PR
457 106112 50 0 055 - - - Törmelékrizs (a dúsított rizs és a forrázott [nem előfőzött] rizs is) t PR
458 106120	  00	  0	  055 -‐	  Gabonafélékből	  és	  zöldségből	  készített	  liszt;	  ezek	  keverékei t CP
459 106121 00 0 055 - - Búzaliszt vagy kétszeres liszt t PR, CP
460 106122 00 0 055 - - Gabonaliszt (a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével) t PR, CP
461

106123 00 0 055

- - Liszt, dara szárított borsóból, babból, lencséből, szágóból, maniókából, arrowrootból, szálepgyökérből, 
csicsókából, édesburgonyából vagy hasonló gyökérből/gumóból, liszt, dara, por élelmezési célra alkalmas 
gyümölcsből és diófélékből t PR, CP

462
106124 00 0 055

- - Keverék és tészta kenyér, kalács, cukrászsütemény, ropogós sütemény („knäckebrot”), édes keksz 
(biscuit), gofri és ostya, kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék és más pékáru készítéséhez t PR, CP

463 106130	  00	  0	  055 -‐	  Dara,	  korpa,	  pellet	  és	  más	  malomipari	  termékek	  gabonafélékből t CP
464 106131	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Búzadara,	  -‐korpa t CP
465 106131 33 0 055 - - - Durva őrlemény és dara keménybúzából t PR
466 106131 35 0 055 - - - Durva őrlemény és dara közönséges búzából és tönkölyből t PR
467 106132	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  gabonadara,	  -‐korpa	  és	  -‐pellet	  m.n.s. t CP
468

106132 30 0 055 - - - Durva őrlemény és dara zabból, kukoricából, rizsből, rozsból, árpából, és más gabonából (kivéve a búzát) t PR
469 106132 40 0 055 - - - Labdacs (pellet) búzából t PR
470 106132 50 0 055 - - - Labdacs (pellet) zabból, kukoricából, rizsből, rozsból, árpából és más gabonából (kivéve a búzát) t PR
471 106133	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Müzli	  típusú	  készítmények	  és	  egyéb	  malomipari	  termékek	  gabonafélékből t CP
472

106133	  30	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Hántolt,	  pelyhesített,	  lapított,	  fényezett,	  szeletelt	  vagy	  durván	  darált	  gabonaféle	  és	  gabonacsíra	  (kivéve	  
a	  rizs) t HU

473 106133 33 0 055 - - - - Hántolt, pelyhesített, lapított, fényezett, szeletelt vagy durván darált gabonaféle (a rizs kivételével) t PR
474 106133 35 0 055 - - - - Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve (a rizs kivételével) t PR
475 106133	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Pirítatlan,	  pirított,	  puffasztott	  gabonapehely	  vagy	  gabonamagvak	  szem	  formában	  (kivéve	  a	  kukorica) t HU
476 106133 51 0 055 - - - - Pirítatlan gabonapehely-alapú müzli típusú készítmény t PR
477 106133 53 0 055 - - - - Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített más élelmiszer t PR
478 106133 55 0 055 - - - - Gabonamagvak szem formában, előfőzve vagy másképp elkészítve (a kukorica kivételével) t PR
479 106140	  00	  0	  055 -‐	  Gabonafélék	  feldolgozása	  során	  keletkező	  korpa,	  korpás	  liszt	  és	  más	  maradék t CP
480

106140 10 0 055
- - Kukorica szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más 
maradék t PR

481
106140 30 0 055

- - Rizs szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más 
maradék t PR

482
106140 50 0 055

- - Búza szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más 
maradék t PR

483
106140 90 0 055

- - Gabonafélék szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más 
maradék (a kukorica, rizs és búza kivételével) t PR

484 106190	  00	  0	  706 -‐	  Malomipari	  termék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
485 106199 00 0 706 - - Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
486 10.62	   KEMÉNYÍTŐ,	  KEMÉNYÍTŐTERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
487 106210	  00	  0	  055 -‐	  Keményítő	  és	  keményítőtermék;	  m.n.s.	  cukor	  és	  cukorszirup t CP
488 106211	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Keményítő,	  inulin,	  búzasikér	  (glutin)	  dextrin	  és	  más	  átalakított	  keményítő t CP
489 106211	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Keményítő t HU
490 106211 11 0 055 - - - - Búzakeményítő t PR
491 106211 13 0 055 - - - - Kukoricakeményítő t PR
492 106211 15 0 055 - - - - Burgonyakeményítő t PR
493

106211 19 0 055
- - - - Keményítők (a rizzsel, maniókával, arrowroottal és szágópálmabéllel együtt) (a búza, kukorica, burgonya 
kivételével) t PR

494 106211 30 0 055 - - - Inulin t PR
495

106211 50 0 055
- - - Búzasikér (az enyvként vagy bevonóanyagként vagy appretálóként a textiliparban használt búzasikér 
kivételével) t PR
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496

106211 70 0 055

- - - Dextrinek és más átalakított keményítők (az észterezett/éterezett, oldódó keményítő, 
előkocsonyásított/puffasztott keményítő, dialdehid-keményítő, formaldehiddel/epiklórhidrinnel kezelt keményítő 
is) t PR

497
106212 00 0 055

- - Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló 
formában t PR, CP

498
106213	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Glukóz	  (szőlőcukor)	  és	  szőlőcukorszirup,	  fruktóz	  (gyümölcscukor)	  és	  gyümölcscukorszirup,	  invertcukor	  
(szaharáz),	  cukor	  és	  cukorszirup	  m.n.s. t CP

499 106213 10 0 055 - - - Szőlőcukor és szőlőcukorszirup (ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül) t PR
500

106213 20 0 055

- - - Vegytiszta gyümölcscukor szilárd állapotban, gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup 50 tömegszázalékot 
meghaladó gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva, izoglükóz ízesítő- vagy színezőanyagok 
hozzáadása nélkül t PR

501 106213 30 0 055 - - - Maltodextrin és maltodextrin-szirup (ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül) t PR
502 106213 90 0 055 - - - M.n.s. más cukor, beleértve az invertcukrot t PR
503 106214	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kukoricaolaj t CP
504 106214 30 0 055 - - - Nyers kukoricaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
505 106214 60 0 055 - - - Finomított kukoricaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
506 106220 00 0 055 - Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék t PR, CP
507 106290	  00	  0	  706 -‐	  Keményítő	  és	  keményítőtermék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
508 106299 00 0 706 - - Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
509 10.7	   PÉKÁRU,	  TÉSZTAFÉLÉK	  GYÁRTÁSA
510 10.71	   KENYÉR;	  FRISS	  PÉKÁRU	  GYÁRTÁSA TE
511 107110	  00	  0	  055 -‐	  Kenyér,	  friss	  tésztafélék	  és	  sütemények t CP
512

107111 00 0 055
- - Kenyér, legfeljebb 5 tömegszázalék cukor-, és legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra 
számítva (méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül) t PR, CP

513 107112 00 0 055 - - Kalács és cukrászsütemények, más pékáru, édesítőanyag hozzáadásával t PR, CP
514

107190	  00	  0	  706
-‐	  Friss	  és	  tartósított	  kenyér,	  pékáru,	  tésztafélék	  és	  sütemények	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  
végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

515 107199 00 0 706 - - Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
516 10.72	   TARTÓSÍTOTT	  LISZTES	  ÁRU	  GYÁRTÁSA TE
517 107210	  00	  0	  055 -‐	  Kétszersült	  és	  keksz,	  tartósított	  tésztafélék	  és	  sütemények t CP
518 107211	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Extrudált	  kenyér	  (crisp),	  kétszersült,	  pirított	  kenyér	  és	  hasonló	  pirított	  termékek t CP
519 107211 30 0 055 - - - Ropogós kenyér (knäckebrot) t PR
520 107211 50 0 055 - - - Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék t PR
521

107212	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Gyömbérkenyér	  (gyömbéres	  mézeskalács)	  és	  hasonlók,	  édes	  keksz,	  amerikai	  palacsinta	  (waffle,	  gofri)	  és	  
ostya t CP

522 107212 30 0 055 - - - Mézeskalács és hasonló t PR
523 107212	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Édes	  keksz	  (biscuit),	  gofri	  és	  ostya t HU
524

107212 53 0 055
- - - - Édes keksz (biscuit), gofri és ostya csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy 
teljesen bevonva vagy borítva t PR

525
107212 55 0 055

- - - - Édes keksz (biscuit) (a szendvics keksz [biscuit] is; a csokoládéval vagy más kakaótartalmú 
készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak kivételével) t PR

526
107212 57 0 055

- - - - Gofri és ostya a késztermék 10 tömegszázalékát meghaladó víztartalommal (a fagylaltos tölcsér, a 
szendvicsgofri és más hasonló termék kivételével) t PR

527
107212 59 0 055

- - - - Gofri és ostya (sózott is) (a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen 
bevontak vagy borítottak kivételével) t PR

528 107219	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  száraz	  vagy	  tartósított	  lisztesáru t CP
529 107219 10 0 055 - - - Pászka t PR
530 107219 20 0 055 - - - Áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek t PR
531

107219 40 0 055
- - - Biscuit (a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy 
borítottak, az édes keksz [biscuit], a gofri és az ostya kivételével) t PR

532 107219 50 0 055 - - - Ízesített vagy sózott extrudált vagy puffasztott termék t PR
533

107219 90 0 055

- - - Pékáruk hozzáadott édesítőszer nélkül (a crepe, palacsinta, quiche, pizza is, de a szendvicsek, a ropogós 
kenyér [„knäckebrot”], a gofri és az ostya, a kétszersült, pirított, ízesített vagy sózott extrudált/puffasztott 
termékek kivételével) t PR

534 107290	  00	  0	  706 -‐	  Tartósított	  lisztesáru	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
535 107299 00 0 706 - - Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
536 10.73	   TÉSZTAFÉLÉK	  GYÁRTÁSA TE
537 107310	  00	  0	  055 -‐	  Lisztből	  készült	  tésztafélék t CP
538 107311	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Lisztből	  készült	  tésztafélék t CP
539 107311 30 0 055 - - - Nem főtt tészta tojástartalommal (nem töltve vagy másképp nem elkészítve) t PR
540 107311 50 0 055 - - - Nem főtt tészta, tojás nélkül (nem töltve vagy másképp nem elkészítve) t PR
541

107312 00 0 055
- - Főtt vagy másképp elkészített kuszkusz (búzadarakása) (a hússal, zöldséggel és más összetevőkkel 
készételként elkészített kuszkusz is) t PR, CP

542 107390	  00	  0	  706 -‐	  Tésztafélék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
543 107399 00 0 706 - - Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
544 10.8	   EGYÉB	  ÉLELMISZER	  GYÁRTÁSA
545 10.81	   CUKORGYÁRTÁS TE
546 108110	  00	  0	  055 -‐	  Feldolgozatlan	  vagy	  finomított	  nád-‐	  és	  répacukor;	  melasz t CP
547 108111 00 0 055 - - Nyers nád- vagy répacukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül t PR, CP
548

108112	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Finomított	  nád-‐	  és	  répacukor,	  vegytiszta	  szaharóz,	  szilárd	  alakban,	  hozzáadott	  színező-‐	  vagy	  ízesítőanyag	  
nélkül t CP

549 108112 30 0 055 - - - Finomított fehér nád- vagy répacukor szilárd állapotban t PR
550 108112 90 0 055 - - - Finomított nád- vagy répacukor szilárd állapotban (a fehér cukor kivételével) t PR
551

108113 00 0 055
- - Finomított nád- vagy répacukor, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával; juharcukor és 
juharcukorszirup, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül t PR, CP

552 108114	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Melasz t CP
553 108114 30 0 055 - - - Nádmelasz t PR
554 108114 50 0 055 - - - Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz (a nádmelasz kivételével) t PR
555

108120 00 0 055
- Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék (beleértve a cukorgyári 
mésziszapot és a szűrőprésiszapot) t PR, CP
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556 108190	  00	  0	  706 -‐	  Cukor	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
557 108199 00 0 706 - - Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
558 10.82	   ÉDESSÉG	  GYÁRTÁSA TE
559 108210	  00	  0	  055 -‐	  Kakaómassza,	  zsíros	  vagy	  zsírtalanított,	  kakaóvaj,	  -‐zsír	  és	  -‐olaj,	  kakaópor t CP
560 108211 00 0 055 - - Kakaómassza (cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül) t PR, CP
561 108212 00 0 055 - - Kakaóvaj, -zsír és -olaj t PR, CP
562 108213 00 0 055 - - Kakaópor (cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül) t PR, CP
563 108214 00 0 055 - - Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával t PR, CP
564 108220	  00	  0	  055 -‐	  Csokoládé-‐	  és	  cukorkaáru t CP
565 108221	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Ömlesztett	  csokoládé-‐	  és	  kakaótartalmú	  élelmiszerek	  (az	  édesített	  kakaópor	  kivételével) t CP
566

108221 30 0 055

- - - Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény, tömb, tábla vagy rúd formában, 2 kg-nál 
nagyobb tömegben, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy 
közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben, legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal t PR

567
108221 50 0 055

- - - Tejcsokoládé-morzsa legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal, csomagolva, 2 kg-nál nagyobb 
tömegben t PR

568
108221 70 0 055

- - - Csokoládé ízű bevonat legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal és több mint 2 kg tömegű 
csomagolásban t PR

569
108221 90 0 055

- - - Élelmiszer-készítmény 18 tömegszázalékot nem meghaladó kakaóvaj-tartalommal és több mint 2 kg 
tömegű csomagolásban (kivéve a csokoládéízű bevonatot és a tejcsokoládé-morzsát) t PR

570 108222	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Nem	  ömlesztett	  csokoládé-‐	  és	  kakaótartalmú	  élelmiszerek	  (az	  édesített	  kakaópor	  kivételével) t CP
571 108222	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Csokoládé,	  töltött	  csokoládé	  tömb,	  tábla	  vagy	  rúd	  alakban t HU
572

108222 33 0 055
- - - - Töltött csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban, van közepe (beleértve a krémet, likőrt vagy 
gyümölcsmasszát, kivéve a csokoládékekszet [-biscuitet]) t PR

573
108222 35 0 055

- - - - Csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban, gabona, gyümölcs vagy diófélék hozzáadásával (kivéve a 
töltöttet, a csokoládékekszet [-biscuitet]) t PR

574
108222 39 0 055

- - - - Csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban (töltetlen, gabona, gyümölcs vagy diófélék hozzáadása nélkül, 
kivéve a csokoládékekszet [-biscuitet]) t PR

575 108222	  40	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Csokoládé	  (	  nem	  tömb,	  tábla	  vagy	  rúd	  alakban) t HU
576 108222 43 0 055 - - - - Csokoládé alkoholtartalommal (beleértve a pralinét),(nem tömb, tábla vagy rúd alakban) t PR
577 108222 45 0 055 - - - - Csokoládé (az alkoholtartalmú kivételével, nem tömb, tábla vagy rúd alakban) t PR
578

108222	  50	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  édesipari	  termék	  (nem	  tömb,	  tábla	  vagy	  rúd	  alakban,	  nem	  csokoládékeksz	  (-‐biscuit),	  nem	  
csokoládé) t HU

579
108222 53 0 055

- - - - Töltött csokoládéáru (nem tömb, tábla vagy rúd alakban, kivéve a csokoládékekszet[-biscuitet], 
csokoládét) t PR

580
108222 55 0 055

- - - - Csokoládéáru (nem töltött, nem tömb, tábla vagy rúd alakban, kivéve a csokoládékekszet[-biscuitet], 
csokoládét) t PR

581
108222 60 0 055

- - - Cukorkaáru és kakaótartalmú cukorhelyettesítő termékből készült cukorkapótló (a csokoládénugát is) (a 
fehér csokoládé kivételével) t PR

582 108222 70 0 055 - - - Kakaótartalmú kenhető termékek t PR
583 108222 80 0 055 - - - Kakaótartalmú készítmények italok készítéséhez t PR
584

108222 90 0 055

- - - Kakaótartalmú élelmiszer-készítmények (kivéve a kakaómasszát, -vajat, por, tömb, tábla, hasáb 
formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, 2 kg-nál nagyobb tömegű 
csomagolásban, italok, kakaótartalmú kenhető termékek készítéséhez) t PR

585 108223	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Cukorkaáru	  (beleértve	  a	  fehércsokoládét),	  kakaótartalom	  nélkül t CP
586 108223 10 0 055 - - - Rágógumi t PR
587

108223 20 0 055
- - - 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-darabok, -tömbök, -rudak és -pasztillák, 
más anyag hozzáadása nélkül t PR

588 108223 30 0 055 - - - Fehér csokoládé t PR
589

108223	  50	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Cukorkaáru-‐massza	  és	  a	  torokpasztilla	  és	  köhögés	  elleni	  cukorka,	  alapvetően	  cukor-‐	  és	  ízesítőanyag-‐
tartalommal t HU

590
108223 53 0 055

- - - - Cukorkaáru-massza legalább 1 kg-os nettó tömegű közvetlen kiszerelésben (beleértve a marcipánt, a 
fondantot, a nugátot és a mandulamasszát is) t PR

591
108223 55 0 055

- - - - Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka alapvetően cukor- és ízesítőanyag-tartalommal (kivéve a 
gyógyászati tulajdonságokkal rendelkező ízesitőanyagokat tartalmazó pasztillákat és cukorkákat) t PR

592
108223	  60	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Cukorral	  bevont	  termékek	  (a	  cukrozott	  mandula	  is)	  és	  a	  gumicukorka,	  zselécukorka,	  gyümölcsmassza	  
cukorka	  alakban	  (kivéve	  a	  rágógumi) t HU

593 108223 63 0 055 - - - - Cukorral bevont termékek (a cukrozott mandula is) t PR
594 108223 65 0 055 - - - - Gumicukorka, zselécukorka és cukorka alakban megjelenő gyümölcsmassza (a rágógumi kivételével) t PR
595 108223	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Főzött	  édesség	  és	  vajas	  karamellcukorka,	  égetett	  cukor	  és	  hasonló	  édesség	  (toffee) t HU
596 108223 73 0 055 - - - - Főzött édesség t PR
597 108223 75 0 055 - - - - Vajas karamellcukorka, égetett cukor és hasonló édességek (toffee) t PR
598 108223 83 0 055 - - - Sajtolt tablettából készült cukorkaáru (beleértve a kasu-cukorkát) t PR
599 108223 90 0 055 - - - Cukorkaáru, m.n.s. t PR
600

108224 00 0 055
- - Gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy 
kandírozott) t PR, CP

601 108230 00 0 706 - Kakaóhéj, -burok, -hártya és más kakaóhulladék 1000 Ft CP
602 108290	  00	  0	  706 -‐	  Kakaó,	  csokoládé	  és	  cukorkaáru	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
603 108299 00 0 706 - - Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
604 10.83	   TEA,	  KÁVÉ	  FELDOLGOZÁSA TE
605 108310	  00	  0	  706 -‐	  Feldolgozott	  kávé	  és	  tea 1000	  Ft CP
606 108311	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kávé,	  koffeinmentesített	  vagy	  pörkölt t CP
607 108311 30 0 055 - - - Koffeinmentes nyers kávé t PR
608 108311 50 0 055 - - - Pörkölt kávé, nem koffeinmentes t PR
609 108311 70 0 055 - - - Pörkölt, koffeinmentes kávé t PR
610

108312	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Pótkávé,	  kávé-‐	  vagy	  pótkávékivonat,	  -‐eszencia	  és
-‐koncentrátum;	  kávéburok	  és	  -‐hártya t CP

611 108312 10 0 055 - - - Valódi kávét tartalmazó pótkávé t PR
612 108312 40 0 055 - - - Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló készítmények t PR
613 108312 70 0 055 - - - Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma t PR
614 108313 00 0 055 - - Tea, legfeljebb 3 kg tömegű kiszerelésben t PR, CP
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615
108314 00 0 055

- - Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán és matéteán alapuló 
készítmények t PR, CP

616 108315 00 0 706 - - Gyógytea 1000 Ft CP
617 108316 00 0 055 - - Tea, 3 kg-nál nagyobb kiszerelésben t HU
618 108390	  00	  0	  706 -‐	  Kávé	  és	  tea	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
619 108399 00 0 706 - - Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
620 10.84	   FŰSZER,	  ÉTELÍZESÍTŐ	  GYÁRTÁSA TE
621 108410	  00	  0	  706 -‐	  Ecet;	  mártás	  (szósz),	  fűszerkeverékek,	  mustárliszt	  és	  -‐dara,	  elkészített	  mustár 1000	  Ft CP
622 108411	  00	  0	  703 -‐	  -‐	  Ecet	  és	  ecetpótló	  ecetsavból 1000	  l CP
623 108411 30 0 703 - - - Borecet 1000 l PR
624 108411 90 0 703 - - - Ecet és ecetpótló (kivéve a borból nyertet) 1000 l PR
625 108412	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Mártás	  (szósz),	  fűszer-‐	  és	  ételízesítő-‐keverék,	  mustárliszt	  és	  dara,	  elkészített	  mustár t CP
626 108412 10 0 055 - - - Szójamártás t PR
627 108412 30 0 055 - - - Paradicsomketchup és más paradicsommártás t PR
628 108412	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Mustár,	  mustárliszt	  és	  -‐dara t HU
629 108412 53 0 055 - - - - Mustárliszt és -dara t PR
630 108412 55 0 055 - - - - Elkészített mustár t PR
631

108412 70 0 055
- - - Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő-, és fűszerkeverék (a szójamártás, 
a paradicsomketchup és más paradicsommártás, a mustárliszt és -dara, az elkészített mustár kivételével) t PR

632 108420	  00	  0	  055 -‐	  Feldolgozott	  fűszer t CP
633 108421 00 0 055 - - Feldolgozott bors t CP
634 108422 00 0 055 - - Feldolgozott, száraz csili és paprika t CP
635 108423 00 0 055 - - Feldolgozott fahéj (fehérfahéj); más feldolgozott fűszer t CP
636 108430 00 0 055 - Emberi fogyasztásra alkalmas só t PR, CP
637 108490	  00	  0	  706 -‐	  Fűszer	  és	  ételízesítő	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
638 108499 00 0 706 - - Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
639 10.85	   KÉSZÉTEL	  GYÁRTÁSA TE
640 108510	  00	  0	  055 -‐	  Készétel t CP
641 108511 00 0 055 - - Húsból, belsőségből vagy vérből készített étel t PR, CP
642 108512 00 0 055 - - Készétel halból, rákfélékből és puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból t PR, CP
643 108513 00 0 055 - - Készétel zöldségből t PR, CP
644 108514	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Készétel	  döntően	  főtt	  tésztából t CP
645 108514 10 0 055 - - - Főtt vagy nem főtt tészta bármilyen mennyiségű hússal, hallal, sajttal vagy más anyaggal töltve t PR
646

108514 30 0 055
- - - Szárított, nem szárított és fagyasztott tészta és tésztából készült termékek (a készételeket is beleértve) (a 
nem főtt tészta és a töltött tészta kivételével) t PR

647 108519 00 0 055 - - Egyéb készétel (beleértve a fagyasztott pizzát is) t PR, CP
648 108590	  00	  0	  706 -‐	  Készételek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
649 108599 00 0 706 - - Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
650 10.86	   HOMOGENIZÁLT,	  DIÉTÁS	  ÉTEL	  GYÁRTÁSA TE
651 108610	  00	  0	  055 -‐	  Homogenizált	  ételkészítmények	  és	  diétás	  ételek t CP
652

108610 10 0 055
- - Húsból, belsőségből vagy vérből készült homogenizált készítmények (a kolbász és a húsból készült 
hasonló termékek, az e termékeken alapuló élelmiszerek kivételével) t PR

653 108610 30 0 055 - - Homogenizált zöldségek (a fagyasztott és az ecettel vagy ecetsavval tartósított (savanyúság) kivételével) t PR
654

108610 50 0 055
- - Homogenizált dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy 
diófélékből (mogyoróból) t PR

655
108610 60 0 055

- - Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény gyermektápszerhez vagy dietetikus célokra, a 
kiskereskedelemben szokásos módon, legfeljebb 250 g-os tárolóedényekben kiszerelve t PR

656
108610 70 0 055

- - Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve (a homogenizált, összetett élelmiszer-
készítmény kivételével) t PR

657
108690	  00	  0	  706

-‐	  Homogenizált	  ételkészítmények	  és	  diétás	  ételek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

658
108699 00 0 706

- - Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában 1000 Ft CP

659 10.89	   M.N.S.	  EGYÉB	  ÉLELMISZER	  GYÁRTÁSA TE
660 108910	  00	  0	  055 -‐	  Leves,	  tojás,	  élesztő	  és	  egyéb	  élelmiszerek;	  húsból	  halból	  és	  gerinctelen	  vízi	  állatból	  készült	  kivonat	  és	  lé t CP
661 108911 00 0 055 - - Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény t PR, CP
662 108912	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Tojás	  héj	  nélkül	  és	  tojássárgája,	  friss	  vagy	  tartósított;	  tojás	  héjában,	  tartósított	  vagy	  főzött;	  tojásfehérje t CP
663

108912 30 0 055
- - - Tojástermékek frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy 
másképpen tartósítva (héj és fehérje nélkül) t PR

664 108912 50 0 055 - - - Tojásfehérje t PR
665 108913	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Élesztő	  (aktív	  vagy	  nem	  aktív);	  más	  egysejtű	  nem	  élő	  mikroorganizmus;	  elkészített	  sütőpor t CP
666 108913	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Sütőélesztő	  és	  aktív	  élesztő t HU
667 108913 34 0 055 - - - - Sütőélesztő t PR
668 108913 39 0 055 - - - - Aktív élesztő (a sütőélesztő kivételével) t PR
669 108913 50 0 055 - - - Nem aktív élesztő és más egysejtű, nem élő mikroorganizmus t PR
670 108913 70 0 055 - - - Elkészített sütőpor t PR
671 108914 00 0 055 - - Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból t PR, CP
672 108915 00 0 055 - - Növényi nedv és -kivonat, emésztést javító anyagok, nyálka és dúsító anyagok t CP
673 108919	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  M.n.s.	  egyéb	  élelmiszerek t CP
674 108919 10 0 055 - - - Égetett cukor t PR
675 108919	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Vegytiszta	  malátacukor t HU
676 108919 25 0 055 - - - - Malátakivonat t PR
677 108919 30 0 055 - - - Élelmiszer-készítmény lisztből, darából, keményítőből stb. t PR
678 108919 35 0 055 - - - Fehérjekoncentrátum és ízesített vagy színezett cukorszirup t PR
679 108919 40 0 055 - - - M.n.s. más élelmiszer-készítmények t PR
680 108990	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  ételek	  m.n.s.	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
681 108999 00 0 706 - - M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
682 10.9	   TAKARMÁNY	  GYÁRTÁSA
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683 10.91	   HASZONÁLLAT-‐ELEDEL	  GYÁRTÁSA TE
684 109110	  00	  0	  055 -‐	  Kész	  állati	  táplálék	  haszonállatok	  részére	  (kivéve:	  szénaliszt	  és	  pellet) t CP
685 109110 10 0 055 - - Haszonállatok etetésére szolgáló előkeverék* t PR
686 109110	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  Állatok	  etetésére	  szolgáló	  készítmény	  (kivéve	  előkeverék) t HU
687 109110 33 0 055 - - - Sertéstakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével) t PR
688 109110 35 0 055 - - - Szarvasmarhatakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével) t PR
689 109110 37 0 055 - - - Szárnyastakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével) t PR
690 109110 39 0 055 - - - M.n.s. haszonállattakarmány-készítmények (az előkeverékek kivételével) t PR
691 109120 00 0 055 - Lucerna- (alfalfa-) őrlemény és -labdacs (pellet) t PR, CP
692 109190	  00	  0	  706 -‐	  Haszonállat-‐eledel	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
693 109199 00 0 706 - - Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
694 10.92	   HOBBIÁLLAT-‐ELEDEL	  GYÁRTÁSA TE
695 109210	  00	  0	  055 -‐	  Kész	  állati	  táplálék	  hobbiállatok	  részére t CP
696 109210 30 0 055 - - Kutya- és macskaeledel, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve t PR
697

109210 60 0 055
- - Hobbiállatok etetésére szolgáló készítmény (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kutya- és 
macskaeledel kivételével) t PR

698 109290	  00	  0	  706 -‐	  Hobbiállat-‐eledel	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
699 109299 00 0 706 - - Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
700 11	   ITALGYÁRTÁS
701 11.0	   ITALGYÁRTÁS
702 11.01	   DESZTILLÁLT	  SZESZES	  ITAL	  GYÁRTÁSA TE
703 110110	  00	  0	  036 -‐	  Desztillált	  szeszes	  italok hl CP
704 110110	  00	  0	  271 -‐	  Desztillált	  szeszes	  italok abs.hl CP
705 110110 20 0 036 - - Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
706 110110 20 0 271 - - Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
707 110110 30 0 036 - - Whisky (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
708 110110 30 0 271 - - Whisky (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
709

110110 40 0 036
- - Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert egyéb szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki 
adó nélkül) hl HU

710
110110 40 0 271

- - Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert egyéb szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki 
adó nélkül) abs.hl PR

711 110110 50 0 036 - - Gin és holland gin (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
712 110110 50 0 271 - - Gin és holland gin (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
713

110110	  60	  0	  036
-‐	  -‐	  Vodka	  és	  gyümölcs	  desztillálásából	  nyert	  párlat	  (kivéve	  a	  likőrt,	  gint,	  holland	  gint,	  szőlőbort,	  vagy	  
szőlőtörkölyt(fontos:	  az	  alkohol	  adója	  nélkül) hl HU

714
110110	  60	  0	  271

-‐	  -‐	  Vodka	  és	  gyümölcs	  desztillálásából	  nyert	  párlat	  (kivéve	  a	  likőrt,	  gint,	  holland	  gint,	  szőlőbort,	  vagy	  
szőlőtörkölyt(fontos:	  az	  alkohol	  adója	  nélkül) abs.hl HU

715
110110 63 0 036

- - - Vodka, legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett 
jövedéki adó nélkül) hl HU

716
110110 63 0 271

- - - Vodka, legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett 
jövedéki adó nélkül) abs.hl PR

717
110110 65 0 036

- - - Gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt) 
(fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU

718
110110 65 0 271

- - - Gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt) 
(fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR

719 110110 70 0 036 - - Tiszta alkohol (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
720 110110 70 0 271 - - Tiszta alkohol (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
721

110110 80 0 036

- - Párlatok, likőrök és egyéb szeszes ital (a szőlőbor, szőlőtörköly vagy gyümölcs desztillálásából nyert 
párlat/whisky, rum, nyugat-indiai rum, gin és holland gin, gyümölcs desztillálásából nyert párlat és a vodka -
legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal- kivételével) (fontos: az alkoholra kivetett adót 
kivéve) hl HU

722

110110 80 0 271

- - Párlatok, likőrök és egyéb szeszes ital (a szőlőbor, szőlőtörköly vagy gyümölcs desztillálásából nyert 
párlat/whisky, rum, nyugat-indiai rum, gin és holland gin, gyümölcs desztillálásából nyert párlat és a vodka -
legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal- kivételével) (fontos: az alkoholra kivetett adót 
kivéve) abs.hl PR

723 110190	  00	  0	  706 -‐	  Desztillált	  szeszes	  italok	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
724 110199 00 0 706 - - Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
725 11.02	   SZŐLŐBOR	  TERMELÉSE	   TE
726 110210	  00	  0	  703 -‐	  Bor	  friss	  szőlőből;	  szőlőmust 1000	  l CP
727 110211	  00	  0	  703 -‐	  -‐	  Pezsgőbor	  (habzóbor)	  friss	  szőlőből 1000	  l CP,	  HU
728 110211 30 0 703 - - - Champagn-i pezsgő (Franciaország Champagne régiójában termett szőlőből készült pezsgő) 1000 l PR, HU
729 110211 90 0 703 - - - Friss szőlőből készült pezsgőbor, habzóbor (kivéve Champagne-i pezsgő) 1000 l PR, HU
730 110212	  00	  0	  703 -‐	  -‐	  Bor	  friss	  szőlőből	  (kivéve:	  a	  pezsgőbor);	  szőlőmust 1000	  l CP
731 110212 11 0 703 - - - Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott fehérborok 1000 l PR
732

110212 15 0 703
- - - Bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, 20 Celsius fokon a CO2-
nyomás az oldatban legalább 1 bar és kevesebb mint 3 bar (kivéve a habzóbort) 1000 l PR

733

110212 17 0 703

- - - Minőségi bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi bor legfeljebb 15 térfogatszázalék alkoholtartalommal (kivéve a 
fehérbort és a habzóbort) 1000 l PR

734
110212 20 0 703

- - - Bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, legfeljebb 15 térfogatszázalék 
alkoholtartalommal (kivéve oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi bort és habzóbort) 1000 l PR

735 110212 31 0 703 - - - 15 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú portói, madeira, sherry és egyéb 1000 l PR
736 110212 50 0 703 - - - Szőlőmust (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) 1000 l PR
737 110220 00 0 706 - Borseprő, nyers borkő 1000 Ft CP
738 110290	  00	  0	  706 -‐	  Szőlőbor	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
739 110299 00 0 706 - - Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
740 11.03	   GYÜMÖLCSBOR	  TERMELÉSE TE
741

110310 00 0 703
- Erjesztett ital, erjesztett italok keverékei (alkoholmentes italokkal, almaborral, körteborral és mézborral, de 
nem malátasörrel, növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesített szőlőborral) 1000 l PR, CP

742 110390	  00	  0	  706 -‐	  Alma-‐	  és	  más	  gyümölcsbor	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
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743 110399 00 0 706 - - Alma- és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
744 11.04	   EGYÉB	  NEM	  DESZTILLÁLT,	  ERJESZTETT	  ITAL	  GYÁRTÁSA TE
745

110410 00 0 703
- Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve (az alkoholra 
kivetett jövedéki adó nélkül) 1000 l PR, CP

746 110490	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  nem	  desztillált,	  erjesztett	  ital	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
747 110499 00 0 706 - - Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
748 11.05	   SÖRGYÁRTÁS TE
749

110510 00 0 703
- Malátából készült sör (az alkoholmentes sör, a legfeljebb 0,5 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör kivételével) 
(az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) 1000 l PR, CP

750 110510 10 0 703 - - Alkoholmentes sör és legfeljebb 0,5 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör 1000 l PR
751 110520 00 0 055 - Sör- és szeszgyártási üledék és hulladék (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) t PR, CP
752 110590	  00	  0	  706 -‐	  Sör	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
753 110599 00 0 706 - - Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
754 11.06	   MALÁTAGYÁRTÁS TE
755 110610	  00	  0	  055 -‐	  Maláta t CP
756 110610 30 0 055 - - Maláta, nem pörkölt (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) t PR
757

110610 50 0 055
- - Maláta, pörkölt (kivéve azon termékeket, amelyeket tovább feldolgoztak, a kávépótlóként elkészített pörkölt 
malátát) (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) t PR

758 110690	  00	  0	  706 -‐	  Maláta	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
759 110699 00 0 706 - - Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
760 11.07	   ÜDÍTŐITAL,	  ÁSVÁNYVÍZ	  GYÁRTÁSA TE
761 110710	  00	  0	  703 -‐	  Ásványvíz	  és	  üdítőitalok 1000	  l CP
762 110711	  00	  0	  703 -‐	  -‐	  Ásványvíz	  és	  szódavíz,	  nem	  édesített,	  nem	  ízesített 1000	  l CP
763 110711 30 0 703 - - - Ásványvíz és szénsavas víz, nem édesített 1000 l PR
764 110711 50 0 703 - - - Víz, édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó (az ásványvíz és a szénsavas víz kivételével) 1000 l PR
765 110719	  00	  0	  703 -‐	  -‐	  Más	  alkoholmentes	  ital 1000	  l CP
766

110719 30 0 703
- - - Víz cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, azaz üdítőital (beleértve az ásványvizet 
és a szénsavas vizet is) 1000 l PR

767
110719 50 0 703

- - - Alkoholmentes ital tejzsírtartalom nélkül (az édesített vagy nem édesített ásványvíz, szénsavas víz vagy 
ízesített víz kivételével) 1000 l PR

768 110719 70 0 703 - - - Alkoholmentes ital, tejzsírtartalommal 1000 l PR
769 110790	  00	  0	  706 -‐	  Ásványvíz	  és	  üdítőitalok	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
770 110799 00 0 706 - - Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
771 12	   DOHÁNYTERMÉK	  GYÁRTÁSA
772 12.0	   DOHÁNYTERMÉK	  GYÁRTÁSA
773 12.00	   DOHÁNYTERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
774 120010	  00	  0	  706 -‐	  Dohánytermékek	  (kivéve:	  dohányhulladék) 1000	  Ft CP
775 120011	  00	  0	  712 -‐	  -‐	  Szivar,	  vágott	  végű	  szivar,	  szivarka	  és	  cigaretta,	  dohányból	  és	  dohánypótlóból 1000	  db CP
776

120011 30 0 712
- - - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos), dohánytöltettel 
vagy dohánykeverékkel és dohánypótlókkal (a dohányra kivetett adó nélkül) 1000 db PR

777 120011 50 0 712 - - - Cigaretta dohánytöltettel vagy dohánykeverékkel és dohánypótlókkal (a dohányra kivetett adó nélkül) 1000 db PR
778

120011 70 0 055
- - - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta 
kizárólag dohánypótlóból (a dohányra kivetett adó nélkül) t PR

779
120011 70 0 712

- - - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta 
kizárólag dohánypótlóból (a dohányra kivetett adó nélkül) 1000 db HU

780 120012 00 0 055 - - Cigaretta, szivar, kisalakú szivar dohánytöltet, dohánykeverék és dohánypótló nélkül t HU
781 120012 00 0 712 - - Cigaretta, szivar, kisalakú szivar dohánytöltet, dohánykeverék és dohánypótló nélkül 1000 db HU
782

120019	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Más	  feldolgozott	  dohány	  és	  dohánypótló,	  homogenizált	  vagy	  visszanyert	  dohány,	  dohánykivonat	  és	  -‐
eszencia t CP

783 120019 30 0 055 - - - Fogyasztási dohány (elszívásra) (a dohányra kivetett adó nélkül) t PR
784 120019 40 0 055 - - - Kocsányozott, fermentált, feldolgozatlan dohány t HU
785

120019 90 0 055
- - - Feldolgozott dohány, dohánykivonat és -eszencia, más „homogenizált” vagy „visszanyert” dohány 
(dohányfólia), m.n.s. t PR

786 120020 00 0 055 - Dohányhulladék t CP
787 120090	  00	  0	  706 -‐	  Dohánytermékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
788 120099 00 0 706 - - Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
789 CB	   TEXTÍLIA,	  RUHÁZAT,	  BŐR	  ÉS	  BŐRTERMÉK	  GYÁRTÁSA
790 13	   TEXTÍLIA	  GYÁRTÁSA
791 13.1	   TEXTILSZÁLAK	  FONÁSA
792 13.10	   TEXTILSZÁLAK	  FONÁSA TE
793 131010 00 0 055 - Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai, beleértve a lanolint is t PR, CP
794 131020	  00	  0	  055 -‐	  Fonáshoz	  előkészített	  természetes	  alapú	  textilszálak t CP
795 131021 00 0 055 - - Nyers selyem (nem sodorva) t PR, CP
796 131022 00 0 055 - - Gyapjú, zsírtalanított vagy karbonizált, nem kártolva, nem fésülve t PR, CP
797 131023 00 0 055 - - Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből t PR, CP
798 131024 00 0 055 - - Kártolt vagy fésült gyapjú vagy állati szőr (beleértve a fésűsgyapjú szalagot is) t PR, CP
799 131025 00 0 055 - - Pamut kártolva vagy fésülve t PR, CP
800 131026 00 0 055 - - Juta- és más textilrost (kivéve: len, kender és hócsalán) megmunkálva, de nem fonva t PR, CP
801 131029 00 0 055 - - Más növényi eredetű textilrost, megmunkálva, de nem fonva t PR, CP
802 131030	  00	  0	  055 -‐	  Fonáshoz	  feldolgozott	  mesterséges	  alapú	  vágott	  szálak t CP
803 131031 00 0 055 - - Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál t PR, CP
804 131032 00 0 055 - - Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál t PR, CP
805 131040	  00	  0	  055 -‐	  Selyemfonal,	  fonal	  selyemhulladékból t CP
806

131040 10 0 055
- - Selyemfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve (a selyemhulladékból készült 
fonal kivételével) t PR

807 131040 30 0 055 - - Fonal selyemhulladékból, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
808

131040 50 0 055
- - Fonal selyemből és selyemhulladékból, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve; 
selyemhernyóbél t PR
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809
131050	  00	  0	  055

-‐	  Gyapjúfonal,	  kiskereskedelmi	  és	  nem	  kiskereskedelmi	  kiszerelésben,	  fonal	  finom	  vagy	  durva	  állati	  szőrből,	  
-‐lószőrbőr t CP

810
131050 10 0 055

- - Kártolt gyapjúból vagy finom állati szőrből készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon 
kiszerelve t PR

811
131050 30 0 055

- - Fésült gyapjúból vagy finom állati szőrből készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon 
kiszerelve t PR

812 131050 50 0 055 - - Gyapjúból és finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
813 131060	  00	  0	  055 -‐	  Pamutfonal,	  pamut	  varrócérna t CP
814 131061	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Pamutfonal	  (kivéve:	  a	  varrócérna) t CP
815 131061	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Pamutfonal	  nem	  fésült	  pamutból	  (kiszerelése	  nem	  kiskereskedelmi) t HU
816

131061 32 0 055
- - - - Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, szövetnek (a 
szőnyeg és padlóborító kivételével) t PR

817
131061 33 0 055

- - - - Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, kötött kelmének 
és harisnyaárunak t PR

818
131061 35 0 055

- - - - Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, más célra 
(szőnyegnek és padlóborítónak is) t PR

819 131061	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Pamutfonal	  fésült	  pamutból	  (kiszerelése	  nem	  kiskereskedelmi) t HU
820

131061 52 0 055
- - - - Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, szövetnek (a szőnyeg 
és padlóborító kivételével) t PR

821
131061 53 0 055

- - - - Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, kötött kelmének és 
harisnyaárunak t PR

822
131061 55 0 055

- - - - Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, más célra (szőnyegnek 
és padlóborítónak is) t PR

823 131061 60 0 055 - - - Pamutfonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve (a varrócérna kivételével) t PR
824 131062 00 0 055 - - Pamut varrócérna t PR, CP
825

131070	  00	  0	  055
-‐	  Fonal	  növényi	  textilrostból	  (kivéve:	  	  pamutból),	  beleértve	  a	  lent,	  a	  jutát,	  a	  kókuszrostot,	  a	  tiszta	  kendert	  
is;	  papírfonal t CP

826 131071	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Lenfonal t CP
827 131071 10 0 055 - - - Lenfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
828 131071 20 0 055 - - - Lenfonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
829 131072 00 0 055 - - Növényből vagy háncsrostból készült fonal (kivéve a lent), papírfonal t PR, CP
830 131080	  00	  0	  055 -‐	  Mesterséges	  és	  szintetikus	  textilfonal	  és	  -‐cérna	  	  végtelen	  szálból	  vagy	  vágott	  szálból t CP
831

131081	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Fonal	  mesterséges	  végtelen	  szálból,	  többágú	  vagy	  sodrott	  (kivéve:	  a	  varrócérna,	  nagy	  szakítószilárdságú	  
poliamid,	  poliészter	  vagy	  viszkóz	  fonal),	  nem	  kiskereskedelmi	  kiszerelésben;	  fonal	  mesterséges	  végtelen	  
szálból	  (kivéve:	  a	  varrócérna)	  kiskereskedelmi	  kiszerelésben t CP

832
131081 10 0 055

- - - Szintetikus végtelen szálból készült, többágú vagy cérnázott fonal, nem a kiskereskedelem számára 
szokásos kiszerelésben t PR

833
131081 30 0 055

- - - Mesterséges végtelen szálból készült, többágú vagy cérnázott fonal, nem a kiskereskedelem számára 
szokásos kiszerelésben (a varrócérna kivételével) t PR

834
131081 50 0 055

- - - Végtelen műszálból készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a varrócérna 
kivételével) t PR

835 131082	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Fonal	  legalább	  85%	  szintetikus	  vágott	  szál	  tartalommal	  (kivéve:	  a	  varrócérna) t CP
836

131082 10 0 055
- - - Fonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, nem a 
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR

837
131082 50 0 055

- - - Fonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, a 
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR

838 131083	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Fonal	  kevesebb,	  mint	  85%	  szintetikus	  vágott	  szál	  tartalommal	  (kivéve:	  a	  varrócérna) t CP
839

131083 20 0 055
- - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb poliésztervágottszál-tartalommal, 
mesterséges szállal keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR

840
131083	  30	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Fonal,	  85	  tömegszázaléknál	  kevesebb	  szintetikus	  vágott	  szál	  tartalommal,	  gyapjúval	  vagy	  finom	  állati	  
szőrrel	  keverve,	  a	  kiskereskedelemben	  nem	  szokásos	  kiszerelésben t HU

841
131083 33 0 055

- - - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, 
kártolt gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR

842
131083 36 0 055

- - - - Fonal, 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, fésült gyapjúval vagy finom 
állati szőrrel keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR

843
131083 40 0 055

- - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, 
pamuttal keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR

844
131083 80 0 055

- - - Más fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal 
máshová nem sorolt, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR

845
131083 90 0 055

- - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, a 
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR

846 131084	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Fonal	  mesterséges	  vágott	  szálból	  (kivéve:	  a	  varrócérna) t CP
847

131084 10 0 055
- - - Mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), nem a kiskereskedelem számára 
szokásos kiszerelésben t PR

848
131084 30 0 055

- - - Mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelem számára szokásos 
kiszerelésben t PR

849 131085	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Varrócérna	  és	  -‐fonal	  mesterséges	  vagy	  szintetikus	  végtelen	  szálból	  vagy	  vágott	  szálból t CP
850 131085 10 0 055 - - - Végtelen műszálból készült varrócérna t PR
851 131085 50 0 055 - - - Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült varrócérna t PR
852

131090	  00	  0	  706
-‐	  Természetes	  textilszállal	  kapcsolatos	  előkészítési	  szolgáltatások;	  textilfonal	  és	  cérna	  gyártásával	  
kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

853 131091 00 0 706 - - Foszlatott gyapjú és finom vagy durva állatszőr 1000 Ft CP
854 131092 00 0 706 - - Egyéb pamuthulladék, foszlatott 1000 Ft CP
855 131093 00 0 706 - - Természetes textilszál előkészítése 1000 Ft CP
856 131099 00 0 706 - - Textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
857 13.2	   TEXTILSZÖVÉS
858 13.20	   TEXTILSZÖVÉS TE
859 132010	  00	  0	  015 -‐	  Szövet	  (kivéve:	  a	  speciális	  szövet)	  pamuttól	  különböző	  természetes	  szálból m2 CP
860 132011 00 0 015 - - Szövet selyemből vagy selyemhulladékból m2 PR, CP
861 132012	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Szövet	  kártolt	  vagy	  fésült	  gyapjúból,	  finom	  vagy	  durva	  állati	  szőrből,	  vagy	  lószőrből m2 CP
862 132012 30 0 015 - - - Szövet kártolt gyapjúból vagy kártolt finom állati szőrből m2 PR
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863 132012 60 0 015 - - - Szövet fésűsgyapjúból vagy fésűs finom állati szőrből; szövet durva állati szőrből m2 PR
864 132013	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Szövet	  lenből m2 CP
865 132013 30 0 015 - - - Szövet legalább 85 tömegszázalék lentartalommal m2 PR
866 132013 60 0 015 - - - Szövet legfeljebb 85 tömegszázalék lentartalommal m2 PR
867 132014 00 0 015 - - Jutaszövet vagy más textil háncsrostból készült szövet (a len, a valódi kender, és a rami kivételével) m2 PR, CP
868

132019 00 0 015
- - Szövet valódi kenderből, ramiból vagy más növényi rostból (a len, juta, más textilháncsrost kivételével); 
szövet papírfonalból m2 PR, CP

869 132020	  00	  0	  015 -‐	  Szövet	  pamutból m2 CP
870

132020	  10	  0	  015
-‐	  -‐	  Pamut	  ruházati	  szövet,	  ágynemű-‐,	  háztartási	  és	  lakástextília-‐szövet,	  valamint	  pamutszövet	  műszaki	  és	  
ipari	  célra	  ,	  legfeljebb	  200	  g/m2	  tömegű m2 HU

871 132020 14 0 015 - - - Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, ruházat céljára m2 PR
872

132020 17 0 015
- - - Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, háztartási vászonnemű 
vagy bútorszövetek céljára m2 PR

873
132020 19 0 015

- - - Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, műszaki vagy ipari 
felhasználásra (kivéve a gézt, orvosi gézt) m2 PR

874 132020 20 0 015 - - Pamutszövet, legfeljebb 100 g/m2 tömegű, orvosi géznek, szövet kötszernek m2 PR
875 132020 31 0 015 - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, ingnek és blúznak m2 PR
876 132020	  40	  0	  015 -‐	  -‐	  Pamutszövet,	  200	  g/m2-‐nél	  nagyobb	  tömegű m2 HU
877 132020 42 0 015 - - - Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, 200 g/m2-ot meghaladó tömegű, ruházatnak m2 PR
878

132020 44 0 015
- - - Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű, háztartási vászonnemű 
vagy bútorszövetek céljára m2 PR

879
132020 49 0 015

- - - Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű, műszaki vagy ipari 
felhasználásra m2 PR

880 132020 60 0 015 - - Denimszövet, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű (a nem kék denim is) m2 PR
881 132020	  70	  0	  015 -‐	  -‐	  Tarkánszőtt	  pamutszövet m2 HU
882 132020 72 0 015 - - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, más ruházatnak m2 PR
883 132020 74 0 015 - - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára m2 PR
884 132020 79 0 015 - - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, műszaki vagy ipari felhasználásra m2 PR
885 132030	  00	  0	  015 -‐	  Szövet	  (kivéve:	  a	  speciális	  szövet)	  mesterséges	  és	  szintetikus	  végtelen	  szálból	  és	  vágott	  szálból m2 CP
886 132031	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Szövet	  szintetikus	  és	  mesterséges	  végtelen	  fonalból m2 CP
887

132031 30 0 015
- - - Mesterséges végtelen szálú fonalból készült szövet, amely nagy szakítószilárdságú fonalból, szalagból 
vagy hasonló termékből készült (beleértve a nejlont, más poliamidot, poliésztert, viszkózselymet is) m2 PR

888
132031 50 0 015

- - - Szövet szintetikus végtelen szálú fonalból (kivéve a nagy szakítószilárdságú fonalból vagy szalagból és 
hasonlókból előállítottat) m2 PR

889 132031 70 0 015 - - - Mesterséges végtelen szálból készült szövet (kivéve a nagy szakítószilárdságú fonalból készülteket) m2 PR
890 132032	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Szövet	  szintetikus	  vágott	  szálból m2 CP
891 132032 10 0 015 - - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal m2 PR
892

132032 20 0 015

- - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, kevesebb mint 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve (kivéve a különböző színű fonalakból készült 
szöveteket) m2 PR

893
132032 30 0 015

- - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, kevesebb mint 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, különböző színű fonalakból készült szövet m2 PR

894
132032 40 0 015

- - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, elsősorban vagy kizárólag kártolt gyapjúval vagy finom állati 
szőrrel keverve m2 PR

895
132032 50 0 015

- - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, elsősorban vagy kizárólag fésült gyapjúval vagy finom állati 
szőrrel keverve m2 PR

896 132032 90 0 015 - - - A gyapjún, a finom állati szőrön és gyapoton kívül mással kevert szövet szintetikus vágott szálból m2 PR
897 132033	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Szövet	  mesterséges	  vágott	  szálból m2 CP
898 132033 30 0 015 - - - Mesterséges vágott szálból készült szövet, nem különféle színű fonalakból készült m2 PR
899 132033 50 0 015 - - - Mesterséges vágott szálból készült szövet, különböző színű fonalakból m2 PR
900 132040	  00	  0	  706 -‐	  Bolyhos	  szövet,	  frottír	  és	  egyéb	  speciális	  kelme 1000	  Ft CP
901

132041 00 0 015
- - Láncbolyhos és vetülékbolyhos szövet, zseníliaszövet (kivéve a frottírtörülköző- és hasonló frottírszövetet 
pamutból, a tűzött szöveteket, a keskeny szövött árut) m2 PR, CP

902 132042 00 0 015 - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet pamutból m2 PR, CP
903 132043 00 0 015 - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet (nem pamutból) m2 PR, CP
904 132044 00 0 015 - - Gézszövet (az orvosi géz, a keskeny szövött áru kivételével) m2 PR, CP
905 132045 00 0 015 - - Tűzött szövetek (a tűzött szőnyeg és más textil padlóborító kivételével) m2 PR, CP
906 132046 00 0 055 - - Szövet üvegrostból (beleértve a keskenyárut és az üveggyapotot is) t PR, CP
907 132050 00 0 706 - Szövéssel készült műszőrme 1000 Ft CP
908 132090	  00	  0	  706 -‐	  Textilszövet	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
909 132099 00 0 706 - - Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
910 13.3	   TEXTILKIKÉSZÍTÉS
911 13.30	   TEXTILKIKÉSZÍTÉS TE
912 133010	  00	  0	  706 -‐	  Textilgyártás	  befejező	  munkálatai 1000	  Ft CP
913 133011	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Textilszál	  és	  fonal	  fehérítése	  és	  festése 1000	  Ft CP
914 133011 10 0 706 - - - Textilszál festése 1000 Ft PR
915 133011	  20	  0	  706 -‐	  -‐	  -‐	  Fonal	  festése 1000	  Ft HU
916 133011 21 0 706 - - - - Selyemfonal festése 1000 Ft PR
917 133011 22 0 706 - - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült fonal festése 1000 Ft PR
918 133011 23 0 706 - - - - Pamutfonal festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
919 133011 24 0 706 - - - - Len, juta, más textilháncsrost, növényi rost, papírfonal festése 1000 Ft PR
920 133011 25 0 706 - - - - Szintetikus szálból készült cérna festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
921 133011 26 0 706 - - - - Mesterséges szálból készült cérna festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
922 133011 27 0 706 - - - - Szintetikus vágott szálból készült fonal festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
923 133011 28 0 706 - - - - Mesterséges vágott szálból készült fonal festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
924 133012	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Szövet	  és	  textiltermék	  (beleértve	  a	  ruházati	  terméket	  is)	  fehérítése 1000	  Ft CP
925 133012 10 0 706 - - - Selyemből készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
926 133012 20 0 706 - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
927 133012 30 0 706 - - - Legalább 85 tömegszázalék pamuttartalmú pamutszövet fehérítése 1000 Ft PR
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928 133012 40 0 706 - - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
929 133012 50 0 706 - - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
930 133012 60 0 706 - - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
931

133012 70 0 706
- - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet fehérítése (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a 
keskeny szövött áru kivételével) 1000 Ft PR

932 133012 80 0 706 - - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet fehérítése (a tűzött szövetek kivételével) 1000 Ft PR
933 133012 90 0 706 - - - Kötött vagy hurkolt kelme fehérítése 1000 Ft PR
934 133013	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Szövet	  és	  textiltermék	  (beleértve	  a	  ruházati	  terméket	  is)	  festése 1000	  Ft CP
935 133013 10 0 706 - - - Selyemből vagy selyemhulladékból készült szövet festése 1000 Ft PR
936 133013 20 0 706 - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet festése 1000 Ft PR
937 133013 30 0 706 - - - Legalább 85 tömegszázalék pamuttartalmú pamutszövet festése 1000 Ft PR
938 133013 40 0 706 - - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet festése 1000 Ft PR
939 133013 50 0 706 - - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet festése 1000 Ft PR
940 133013 60 0 706 - - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet festése 1000 Ft PR
941

133013 70 0 706
- - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet festése (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a 
keskeny szövött áru kivételével) 1000 Ft PR

942 133013 80 0 706 - - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet festése (a tűzött szövetek kivételével) 1000 Ft PR
943 133013 90 0 706 - - - Kötött vagy hurkolt kelme és nem szőtt textília festése 1000 Ft PR
944 133014	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Szövet	  és	  textiltermék	  (beleértve	  a	  ruházati	  terméket	  is)	  nyomása 1000	  Ft CP
945 133014 10 0 706 - - - Selyemből készült szövet nyomása 1000 Ft PR
946 133014 20 0 706 - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet nyomása 1000 Ft PR
947 133014 30 0 706 - - - Legalább 85 tömegszázalék pamuttartalmú pamutszövet nyomása 1000 Ft PR
948 133014 40 0 706 - - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet nyomása 1000 Ft PR
949 133014 50 0 706 - - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet nyomása 1000 Ft PR
950 133014 60 0 706 - - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet nyomása 1000 Ft PR
951

133014 70 0 706
- - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet nyomása (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a 
keskeny szövött áru kivételével) 1000 Ft PR

952 133014 80 0 706 - - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet nyomása (a tűzött szövetek kivételével) 1000 Ft PR
953 133014 90 0 706 - - - Kötött vagy hurkolt kelme és nem szőtt textília nyomása 1000 Ft PR
954 133019	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Szövet	  és	  textiltermék	  (beleértve	  a	  ruházati	  terméket	  is)	  egyéb	  kikészítése 1000	  Ft CP
955 133019 10 0 706 - - - Selyemből készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
956

133019 20 0 706
- - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, 
nyomás kivételével) 1000 Ft PR

957
133019 30 0 706

- - - Legalább 85 tömegszázalék pamuttartalmú pamutszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás 
kivételével) 1000 Ft PR

958
133019 40 0 706

- - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet kikészítése (a 
fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR

959
133019 50 0 706

- - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, 
nyomás kivételével) 1000 Ft PR

960
133019 60 0 706

- - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, 
nyomás kivételével) 1000 Ft PR

961
133019 70 0 706

- - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) (a pamutból készült 
frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével) 1000 Ft PR

962
133019 80 0 706

- - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) (a tűzött 
szövetek kivételével) 1000 Ft PR

963 133019 90 0 706 - - - Kötött vagy hurkolt kelme és nem szőtt textília kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
964 133019 95 0 706 - - - Ruházatkikészítési szolgáltatások 1000 Ft PR
965 13.9	   EGYÉB	  TEXTILÁRU	  GYÁRTÁSA
966 13.91	   KÖTÖTT,	  HURKOLT	  KELME	  GYÁRTÁSA TE
967 139110	  00	  0	  055 -‐	  Kötött-‐hurkolt	  kelme t CP
968 139111 00 0 055 - - Kötött vagy hurkolt bolyhos kelme, frottír t PR, CP
969 139119	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  kötött,	  hurkolt	  kelme,	  beleértve	  a	  kötött	  műszőrmét	  is t CP
970 139119 10 0 055 - - - Kötött vagy hurkolt kelme (kivéve a bolyhos kelmét) t PR
971 139119 20 0 055 - - - Műszőrme és ebből készült áru t PR
972 139190	  00	  0	  706 -‐	  Kötött-‐hurkolt	  kelme	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
973 139199 00 0 706 - - Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
974 13.92	   KONFEKCIONÁLT	  TEXTILÁRU	  GYÁRTÁSA	  (KIVÉVE:	  RUHÁZAT) TE
975 139210	  00	  0	  706 -‐	  Konfekcionált	  háztartási	  textília 1000	  Ft CP
976 139211	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Paplan	  és	  úti	  takaró,	  pléd	  (kivéve:	  az	  elektromos	  melegítő	  takaró) db CP
977 139211 30 0 194 - - - Takaró és útitakaró gyapjúból vagy finom állati szőrből (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) db PR
978 139211 50 0 194 - - - Takaró és útitakaró szintetikus szálból (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) db PR
979

139211 90 0 194
- - - Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró texilanyagokból (a gyapjúból vagy 
finom állati szőrből, a szintetikus szálból készült kivételével) db PR

980 139212	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Ágynemű t CP
981 139212 30 0 055 - - - Ágynemű, kötött vagy hurkolt textíliából t PR
982 139212	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Ágynemű	  pamutból,	  lenből	  és	  egyéb	  szőtt	  textilanyagból t HU
983 139212 53 0 055 - - - - Pamutágynemű (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
984 139212 55 0 055 - - - - Len- vagy ramiágynemű (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
985 139212 59 0 055 - - - - Ágynemű szőtt textíliából (a pamut, len vagy rami kivételével) t PR
986 139212 70 0 055 - - - Ágynemű nem szőtt műszálból (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
987 139213	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Asztalnemű t CP
988 139213 30 0 055 - - - Asztalnemű, kötött vagy hurkolt textíliából t PR
989 139213	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Asztalnemű	  pamutból	  vagy	  lenből	  (kivéve	  a	  kötött,	  hurkolt) t HU
990 139213 53 0 055 - - - - Pamutasztalnemű (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
991 139213 55 0 055 - - - - Lenasztalnemű (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
992

139213 59 0 055 - - - - Asztalnemű műszálból készült szövetből és szőtt vagy nem szőtt textíliából (a pamut és a len kivételével) t PR
993 139213 70 0 055 - - - Asztalnemű nem szőtt műszálból t PR
994 139214	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Testápolási	  és	  konyhai	  textília kg CP
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995 139214 30 0 050 - - - Testápolási és konyhai textília, frottírtörülköző vagy hasonló pamut frottírszövetből kg PR
996 139214 50 0 050 - - - Szőtt testápolási és konyhai textília (a frottírtörülköző vagy hasonló pamut frottírszövet kivételével) kg PR
997 139214 70 0 050 - - - Testápolási és konyhai textília, nem szőtt műszálból kg PR
998 139215	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Függöny	  (beleértve	  a	  drapériát	  is)	  és	  belső	  napellenző;	  függöny-‐	  és	  ágykárpit m2 CP
999 139215 30 0 015 - - - Függöny, belső vászonroló; függöny- és ágydrapéria, kötött vagy hurkolt anyagból m2 PR
1	  000 139215 50 0 015 - - - Függöny, belső vászonroló; függöny- és ágydrapéria, szőtt anyagból m2 PR
1	  001 139215 70 0 015 - - - Függöny, belső vászonroló; függöny- és ágydrapéria, nem szőtt anyagból m2 PR
1	  002

139216	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  M.n.s.	  lakástextília;	  szövetből	  és	  fonalból	  álló	  készlet,	  szőnyeg,	  faliszőnyeg	  (pl.:	  gobelin)	  és	  hasonlók	  
előállításához 1000	  Ft CP

1	  003
139216 20 0 706

- - - Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és a tűvarrással 
(pontöltéssel és keresztöltéssel is) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is 1000 Ft PR

1	  004 139216 40 0 194 - - - Ágyterítő (a dunnahuzat kivételével) db PR
1	  005

139216 60 0 706

- - - Lakástextília, beleértve a bútor- és párnahuzatot, valamint az autóülés-huzatot stb. is (a takaró és 
útitakaró, ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília, függöny, belső vászonroló, drapéria és 
ágyterítő kivételével) 1000 Ft PR

1	  006
139216 80 0 706

- - - Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő, szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, 
szövetből és fonalból álló készlet, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR

1	  007 139220	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  konfekcionált	  textília 1000	  Ft CP
1	  008 139221	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Csomagolási	  célt	  szolgáló	  zsák	  és	  zacskó	  textilből t CP
1	  009 139221 30 0 055 - - - Zsák és zacskó pamutból, áruk csomagolására t PR
1	  010 139221 50 0 055 - - - Zsák és zacskó kötött vagy hurkolt polietilén vagy polipropilén csíkból, áruk csomagolására t PR
1	  011 139221 70 0 055 - - - Zsák és zacskó polietilén vagy polipropilén csíkból, árucsomagolásra (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
1	  012 139221 90 0 055 - - - Zsák és zacskó áruk csomagolására (a pamut, polietilén vagy polipropilén kivételével) t PR
1	  013

139222	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Vitorlavászon,	  vitorla	  csónakhoz,	  vitorláshoz	  vagy	  hajóhoz,	  ponyva,	  napernyő,	  sátor	  és	  kempingáruk	  
(beleértve	  a	  pneumatikus	  matracokat	  is) t CP

1	  014 139222 10 0 055 - - - Ponyva, vászontető és napellenző (a lakókocsi-elősátor kivételével) t PR
1	  015 139222 30 0 055 - - - Sátor (beleértve a lakókocsi-elősátrat) t PR
1	  016 139222 50 0 055 - - - Vitorla t PR
1	  017 139222 70 0 055 - - - Felfújható matrac és más kempingcikk (a lakókocsi-elősátor, sátor, hálózsák kivételével) t PR
1	  018 139223 00 0 055 - - Ejtőernyő és forgó (rotáló) ejtőernyő; mindezek tartozéka (a kormányozható ernyő is) t PR, CP
1	  019

139224	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Paplan,	  pehelypaplan,	  vánkos,	  puff,	  párna,	  hálózsák	  és	  hasonló	  termékek,	  beépített	  rugókkal;	  bármely	  
anyaggal	  töltve;	  szivacsból	  vagy	  műanyagból	  is db CP

1	  020 139224 30 0 194 - - - Hálózsák db PR
1	  021

139224	  90	  0	  194
-‐	  -‐	  -‐	  Ágybetét,	  ágyfelszerelés	  (paplan,	  dunna,	  vánkos,	  henger	  alakú	  párna,	  kispárna	  stb.)	  (kivéve	  a	  matrac	  és	  
hálózsák) db HU

1	  022
139224 93 0 194

- - - - Ágyfelszerelés tollal vagy pehellyel töltve (beleértve a paplant és dunnát, a vánkost, a henger alakú 
párnát, a kispárnát is) (kivéve a matracot és a hálózsákot) db PR

1	  023
139224 99 0 194

- - - - Ágyfelszerelés nem tollal vagy pehellyel töltve (beleértve a paplant és dunnát, a vánkost, a henger alakú 
párnát, a kispárnát is) (kivéve a matracot és a hálózsákot) db PR

1	  024
139229	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Egyéb	  konfekcionált	  termékek	  (beleértve	  a	  felmosóruhát,	  törlőruhát,	  portörlőruhát,	  mentőmellényt	  és	  
mentőövet	  is) t CP

1	  025 139229	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Felmosóruha,	  törlőruha,	  portörlő	  stb. t HU
1	  026 139229 53 0 055 - - - - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák nem szőtt textíliából t PR
1	  027

139229 57 0 055
- - - - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák (a kötött vagy hurkolt, a nem szőtt textília 
kivételével) t PR

1	  028 139229 93 0 055 - - - Egészségügyi betét, tampon és hasonló, textilanyagú cikkek (vatta kivételével) t PR
1	  029 139229 97 0 055 - - - Csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló, textilanyagú cikkek (vatta kivételével) t PR
1	  030

139229 99 0 055
- - - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák kötött vagy hurkolt anyagból; mentőmellény, 
mentőöv és más készáru (egészségügyi betét, pelenka és hasonló cikkek kivételével) t PR

1	  031 139290	  00	  0	  706 -‐	  Konfekcionált	  textiláru	  (kivéve:	  a	  ruházat)	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  032 139299 00 0 706 - - Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  033 13.93	   SZŐNYEGGYÁRTÁS TE
1	  034 139310	  00	  0	  015 -‐	  Szőnyeg m2 CP
1	  035 139311 00 0 015 - - Csomózott szőnyeg és más csomózott textil padlóborító m2 PR, CP
1	  036 139312 00 0 015 - - Szőtt szőnyeg és más szőtt textil padlóborító (tűzött vagy bolyhozott kivételével) m2 PR, CP
1	  037 139313 00 0 015 - - Tűzött szőnyeg és más tűzött textil padlóborító m2 PR, CP
1	  038 139319	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Egyéb	  szőnyeg	  és	  textil	  padlóburkoló	  (beleértve	  a	  nemezeltet	  is) m2 CP
1	  039 139319 30 0 015 - - - Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből (tűzött vagy bolyhozott kivételével) m2 PR
1	  040 139319 90 0 015 - - - Szőnyeg és más textil padlóborító (csomózott, szőtt, tűzött, nemezelt kivételével) m2 PR
1	  041 139390	  00	  0	  706 -‐	  Szőnyeg	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  042 139399 00 0 706 - - Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  043 13.94	   KÖTÉLÁRU	  GYÁRTÁSA TE
1	  044 139410	  00	  0	  055 -‐	  Kötéláru,	  kötél,	  zsineg	  és	  háló	  (kivéve:	  a	  hulladék) t CP
1	  045 139411	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Zsineg,	  kötéláru,	  kötél	  és	  kábel	  (vontatókötél)	  jutából	  vagy	  más	  textilrostból t CP
1	  046

139411 30 0 055
- - - Zsineg, kötél és hajókötél és kábel szizálból vagy az Agave nemhez tartozó más növények rostjaiból, 
jutából vagy más textilháncsrostból és keményszálú rostból (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével) t PR

1	  047 139411	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  (Mezőgazdasági)	  kötöző-‐	  vagy	  bálázózsineg t HU
1	  048 139411 53 0 055 - - - - (Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg szizálból t PR
1	  049 139411 55 0 055 - - - - (Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg polietilénből vagy polipropilénből t PR
1	  050

139411 60 0 055
- - - Kötél és hajókötél és kábel polietilénből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidból, amelynek 
finomsági száma több mint 50 000 decitex; más szintetikus szálból (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével) t PR

1	  051
139411 70 0 055

- - - Zsineg polietilénből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidból, amelynek finomsági száma 
legfeljebb 50 000 decitex (5 g/m) (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével) t PR

1	  052
139411 90 0 055

- - - Zsineg, kötél és hajókötél és kábel textilanyagokból (kivéve a jutát és más textilháncsrostot, a szizált, az 
abakát és más keményszálú rostot, a szintetikus szálat) t PR

1	  053
139412	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Csomózott	  háló	  zsinegből,	  kötéláruból	  vagy	  kötélből,	  konfekcionált	  háló	  textilanyagból;	  m.	  n.	  s.	  
termékek	  fonalból,	  szalagból t CP

1	  054
139412	  30	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Összeállított	  halászháló,	  műszálból	  készült	  zsinegből,	  fonalból,	  kötélből	  és	  hajókötélből	  (kivéve	  a	  
merítőhálót) t HU
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1	  055 139412 33 0 055 - - - - Összeállított halászháló, műszálból készült zsinegből, kötélből és hajókötélből (kivéve a merítőhálót) t PR
1	  056 139412 35 0 055 - - - - Összeállított halászháló, műszálból készült fonalból (kivéve a merítőhálót) t PR
1	  057 139412	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Összeállított	  halászháló,	  nejlonból	  vagy	  más	  poliamidból	  készült	  zsinegből,	  kötélből	  vagy	  hajókötélből t HU
1	  058

139412 53 0 055
- - - - Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból készült zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy 
kábelből (kivéve a hurkolással készített darabból álló hálót, a hajhálót, a sport- és merítőhálót) t PR

1	  059
139412 55 0 055

- - - - Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból (kivéve a hurkolással készített darabból álló 
hálót, a hajhálót, a sport- és merítőhálót, a zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből készített hálót) t PR

1	  060
139412 59 0 055

- - - - Csomózott háló textilanyagokból (kivéve a műszálból készült összeállított halászhálót és a nejlonból 
vagy más poliamidból készült más összeállított hálót) t PR

1	  061 139412 80 0 055 - - - Zsinegből, kötélből, hajókötélből és kábelből készült áru t PR
1	  062 139420 00 0 706 - Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek 1000 Ft CP
1	  063 139490	  00	  0	  706 -‐	  Kötéláru,	  kötél,	  zsineg	  és	  háló	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  064 139499 00 0 706 - - Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  065 13.95	   NEM	  SZŐTT	  TEXTÍLIA	  ÉS	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA	  (KIVÉVE:	  RUHÁZAT) TE
1	  066 139510	  00	  0	  055 -‐	  Nem	  szövött	  textíliák	  és	  nem	  szövött	  textíliákból	  készült	  termékek	  (kivéve:	  a	  ruházat) t CP
1	  067

139510 10 0 055
- - Nem szőtt textília, legfeljebb 25 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy 
beborítottat, a ruházati cikkeket) t PR

1	  068
139510 20 0 055

- - Nem szőtt textília, legalább 25 g/m2, de legfeljebb 70 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) 
(kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket) t PR

1	  069
139510 30 0 055

- - Nem szőtt textília, legalább 70 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) 
(kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket) t PR

1	  070
139510 50 0 055

- - Nem szőtt textília, legalább 150 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy 
beborítottat, a ruházati cikkeket) t PR

1	  071 139510 70 0 055 - - Nem szőtt textília, bevont vagy beborított (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a ruházati cikkeket) t PR
1	  072

139590	  00	  0	  706
-‐	  Nem	  szövött	  textíliák	  és	  nem	  szövött	  textíliákból	  készült	  termékek	  (kivéve:	  a	  ruházat)	  gyártásával	  
kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

1	  073
139599 00 0 706

- - Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP

1	  074 13.96	   MŰSZAKI	  TEXTILÁRU	  GYÁRTÁSA TE
1	  075

139610	  00	  0	  706
-‐	  Fémezett	  fonal	  vagy	  fémezett	  paszományozott	  fonal,	  szövet	  fémcérnából	  és	  szövet	  fémbevonatú	  
fonalból,	  gumicérna	  és	  kord,	  műszaki	  rendeltetésű	  textiltermékek	  és	  cikkek	  textil	  bevonattal 1000	  Ft CP

1	  076 139611 00 0 055 - - Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal t PR, CP
1	  077

139612 00 0 055
- - Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt olyan szövet, amelyet ruházati célokra, bútorszövetként vagy 
hasonló célra használnak t PR, CP

1	  078
139613 00 0 055

- - Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; textilszál, -szalag gumival vagy műanyaggal impregnálva, 
bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva t PR, CP

1	  079 139614 00 0 015 - - M.n.s. szövetek impregnálva, bevonva vagy beborítva m2 PR, CP
1	  080

139615 00 0 015
- - Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nejlon- vagy más poliamid-, poliészter- vagy 
viszkózműselyem-fonalból m2 PR, CP

1	  081
139616	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Műszaki	  rendeltetésű	  textiltermékek	  és	  cikkek	  (beleértve	  a	  lámpabél,	  gázharisnyaszövet,	  textil	  tömlő,	  
szállítószalag,	  meghajtó-‐	  vagy	  erőátviteli	  szíj,	  szitaszövet	  és	  szűrőszövet	  is) t CP

1	  082
139616 20 0 055

- - - Textilanyagból készült tömlő öntözéshez és hasonló célra, impregnálva és bevonva is, bélelve is, és más 
anyagokból készült szerelékkel vagy tartozékkal is t PR

1	  083
139616 50 0 055

- - - Textilanyagból készült bél, szállítószalag, textilanyagból készült tömlő (beleértve a fémmel vagy más 
anyaggal erősítettet is) t PR

1	  084
139616 80 0 055

- - - Szövet és nemez a papírgyártó és hasonló gépekhez (a papírrost vagy az azbesztcement-készítő 
gépekhez is) t PR

1	  085
139617	  00	  0	  706

-‐	  -‐	  Keskeny	  szövött	  áru;	  vetülékszál	  nélkül,	  láncfonalakból	  ragasztással	  összeállított	  keskenyáru;	  
paszományáru	  és	  hasonlók 1000	  Ft CP

1	  086 139617 30 0 706 - - - Keskeny szövött áru, a címke, jelvény és hasonló cikk kivételével 1000 Ft PR
1	  087 139617 50 0 706 - - - Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból (nem hímezve) 1000 Ft PR
1	  088 139617 70 0 706 - - - Zsinór méteráruban, bojt, rojt, szegély, pompon, díszítőpaszomány (a kötött és hurkolt kivételével) 1000 Ft PR
1	  089 139690	  00	  0	  706 -‐	  Műszaki	  és	  ipari	  textíliák	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  090 139699 00 0 706 - - Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  091 13.99	   EGYÉB	  TEXTILÁRU	  GYÁRTÁSA	  M.N.S. TE
1	  092 139910	  00	  0	  706 -‐	  Tüll,	  csipke,	  hímzés,	  paszományozott	  fonal	  és	  szalag;	  zseníliafonal;	  fonatolt	  termék 1000	  Ft CP
1	  093

139911	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  Tüll	  és	  más	  necckelme	  (kivéve:	  a	  szövött,	  kötött-‐hurkolt	  kelme);	  csipke	  végben,	  szalagként	  vagy	  
motívumonként 1000	  Ft CP

1	  094 139911 30 0 706 - - - Tüll és más hálószövet (a szövött, a kötött és hurkolt kivételével) 1000 Ft PR
1	  095 139911 50 0 706 - - - Gépi csipke méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban 1000 Ft PR
1	  096 139911 70 0 706 - - - Kézi csipke méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban 1000 Ft PR
1	  097 139912	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Hímzés	  végben,	  szalagban	  vagy	  motívumonként 1000	  Ft CP
1	  098 139912 30 0 706 - - - Hímzés (látható alapszövet nélkül) méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban 1000 Ft PR
1	  099

139912 50 0 706
- - - Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban, pamutból (a látható alap nélküli hímzés 
kivételével) 1000 Ft PR

1	  100
139912 70 0 706

- - - Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban, textilből (kivéve a látható alapszövet nélkülit, 
a pamutot) 1000 Ft PR

1	  101 139913 00 0 055 - - Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is t PR, CP
1	  102 139914 00 0 055 - - Textilpihe, -por és őrölt elemi szál t PR, CP
1	  103

139915 00 0 055
- - Paszományozott fonal és paszományozott szalag és hasonló áru legfeljebb 5 mm látható szélességű 
műszálas textilanyagból; zseníliafonal, hurkolt, bordázott fonal t PR, CP

1	  104 139916 00 0 015 - - Réteges termék méteráruban (a hímzés kivételével) m2 PR, CP
1	  105 139919 00 0 194 - - Púderpamacs és párna test- és szépségápoló készítmény felviteléhez db PR, CP
1	  106 139990	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  egyéb	  textiltermékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  107 139999 00 0 706 - - Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  108 14	   RUHÁZATI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
1	  109 14.1	   RUHÁZAT	  GYÁRTÁSA	  (KIVÉVE:	  SZŐRMERUHÁZAT)
1	  110 14.11	   BŐRRUHÁZAT	  GYÁRTÁSA TE
1	  111

141110 00 0 194
- Ruházati cikk természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből (a kabát és a felsőkabát is) (a ruházati 
tartozék, fejfedő, lábbeli kivételével) db PR, CP
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1	  112 141190	  00	  0	  706 -‐	  Bőrruházat	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  113 141199 00 0 706 - - Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  114 14.12	   MUNKARUHÁZAT	  GYÁRTÁSA TE
1	  115 141210	  00	  0	  194 -‐	  Férfi	  munkaruházat db CP
1	  116 141211	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Férfi	  munkaruházati	  együttes,	  dzseki	  és	  blézer db CP
1	  117 141211 20 0 194 - - - Férfi- vagy fiúruha-együttes, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1	  118 141211 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúzakó és -blézer, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1	  119 141212	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Férfi	  munkaruházati	  nadrág,	  melles	  és	  vállpántos	  overall,	  térdnadrág	  és	  sort db CP
1	  120 141212 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1	  121

141212 50 0 194
- - - Férfi- vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall), pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi 
viseletre db PR

1	  122 141220	  00	  0	  194 -‐	  Női	  munkaruházat db CP
1	  123 141221	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Női	  munkaruházati	  együttes,	  dzseki	  és	  blézer	   db CP
1	  124 141221 20 0 194 - - - Női vagy leánykaruha-együttes, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1	  125 141221 30 0 194 - - - Női vagy leánykaujjas és -blézer, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1	  126 141222	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Női	  munkaruházati	  nadrág,	  melles	  és	  vállpántos	  overall,	  térdnadrág	  és	  sort db CP
1	  127

141222 40 0 194
- - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi 
viseletre db PR

1	  128
141222 50 0 194

- - - Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall), pamutból vagy műszálból, ipari és 
munkahelyi viseletre db PR

1	  129 141230	  00	  0	  194 -‐	  Egyéb	  munkaruházat db CP
1	  130 141230 13 0 194 - - Más férfi- vagy fiúruha pamutból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1	  131 141230 23 0 194 - - Más női vagy leánykaruha pamutból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
1	  132 141290	  00	  0	  706 -‐	  Munkaruházat	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  133 141299 00 0 706 - - Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  134 14.13	   FELSŐRUHÁZAT	  GYÁRTÁSA	  (KIVÉVE:	  MUNKARUHÁZAT) TE
1	  135 141310	  00	  0	  194 -‐	  Felsőruházat,	  kötött,	  hurkolt db CP
1	  136

141311	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Férfi-‐	  és	  fiúfelsőkabát,	  -‐autóskabát,	  -‐köpeny,	  -‐pelerin,	  -‐anorák,	  -‐viharkabát,	  széldzseki	  és	  hasonló	  cikkek,	  
kötött,	  hurkolt db CP

1	  137
141311 10 0 194

- - - Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (a 
zakó és -blézer, az -anorák, -viharkabát és -széldzseki kivételével) db PR

1	  138
141311 20 0 194

- - - Férfi- vagy fiúmellény, -anorák, -sízubbony, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt 
anyagból (a -zakó és -blézer kivételével) db PR

1	  139
141312	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Férfi-‐	  és	  fiúöltöny,	  -‐együttes,	  -‐zakó,	  -‐blézer,	  -‐nadrág,	  melles	  és	  vállpántos	  overall,	  -‐térdnadrág	  és	  -‐sort,	  
kötött,	  hurkolt db CP

1	  140 141312 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúzakó és -blézer kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  141 141312 60 0 194 - - - Férfi- vagy fiúöltöny és -ruhaegyüttes kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  142

141312 70 0 194
- - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) 
kötött vagy hurkolt anyagból db PR

1	  143
141313	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Női	  és	  leányka-‐felsőkabát,	  -‐autóskabát,	  -‐köpeny,	  -‐pelerin,	  -‐anorák,	  -‐viharkabát,	  széldzseki,	  és	  hasonló	  
cikkek,	  kötött,	  hurkolt db CP

1	  144
141313 10 0 194

- - - Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból 
(az -ujjas és -blézer kivételével) db PR

1	  145
141313 20 0 194

- - - Női vagy leánykamellény, -anorák, -sízubbony, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt 
anyagból (az -ujjas és -blézer kivételével) db PR

1	  146
141314	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Női	  és	  leányka-‐kosztüm,	  -‐együttes	  (komplé),	  -‐kosztümkabát,	  -‐blézer,	  -‐ruha,	  -‐szoknya,	  -‐nadrágszoknya,	  -‐
nadrág,	  melles	  és	  vállpántos	  overall,	  -‐térdnadrág,	  -‐sort,	  kötött,	  hurkolt db CP

1	  147 141314 30 0 194 - - - Női vagy leánykaujjas és -blézer kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  148 141314 60 0 194 - - - Női vagy leánykakosztüm és ruhaegyüttes kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  149 141314 70 0 194 - - - Női vagy leánykaruha kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  150 141314 80 0 194 - - - Női vagy leánykaszoknya és nadrágszoknya kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  151

141314 90 0 194
- - - Női vagy leányka-hosszúnadrág, -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág 
(overall) kötött vagy hurkolt anyagból db PR

1	  152 141320	  00	  0	  194 -‐	  Egyéb	  felsőruházat	  fiúk	  és	  férfiak	  részére	  (kivéve:	  a	  kötött,	  hurkolt) db CP
1	  153

141321	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Férfi-‐	  és	  fiúfelsőkabát,	  -‐esőkabát,	  -‐autóskabát,	  -‐köpeny,	  -‐pelerin,	  -‐anorák,	  -‐viharkabát,	  -‐széldzseki	  és	  
hasonló	  cikkek,	  nem	  kötött,	  hurkolt	  textilanyagból db CP

1	  154 141321 15 0 194 - - - Férfi- vagy fiúesőkabát, -felsőkabát, autóskabát, pelerin stb. db PR
1	  155

141321 30 0 194
- - - Férfi- vagy fiúmellény, -anorák, -sízubbony, -széldzseki és hasonló áruk (kivéve a kötött vagy horgolt, 
impregnált, bevont, burkolt, rétegelt vagy gumírozott kabátokat és blézereket) db PR

1	  156 141322 00 0 194 - - Férfi- vagy fiúöltöny és -együttes (kötött és hurkolt kivételével) db CP, PR
1	  157 141323 00 0 194 - - Férfi- vagy fiúzakó és -blézer (kötött és hurkolt kivételével) db PR, CP
1	  158

141324	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Férfi-‐	  és	  fiúnadrág,	  -‐melles	  és	  vállpántos	  overall,	  -‐térdnadrág	  és	  -‐sort,	  nem	  kötött,	  hurkolt	  textilanyagból db CP
1	  159 141324	  40	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Férfi	  és	  fiú	  hosszúnadrág,	  bricsesznadrág db HU
1	  160 141324 42 0 194 - - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág denimből (az ipari és munkaruha kivételével) db PR
1	  161

141324 44 0 194
- - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, -bricsesznadrág és -sortnadrág gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött 
vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével) db PR

1	  162
141324 45 0 194

- - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág műszálból (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha 
kivételével) db PR

1	  163 141324 48 0 194 - - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból (denim, kötött és hurkolt kivételével) db PR
1	  164

141324 49 0 194
- - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) 
(a gyapjú, pamut és műszál, a kötött vagy hurkolt kivételével) db PR

1	  165
141324 55 0 194

- - - Férfi- vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall) (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha 
kivételével) db PR

1	  166 141324 60 0 194 - - - Férfi- vagy fiúsortnadrág, pamutból vagy műszálból (kötött és hurkolt kivételével) db PR
1	  167 141330	  00	  0	  194 -‐	  Női	  és	  leányka	  egyéb	  felsőruházat	  (kivéve:	  a	  kötött,	  hurkolt) db CP
1	  168

141331	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Női	  és	  leányka-‐felsőkabát,	  -‐autóskabát,	  -‐köpeny,	  -‐pelerin,	  -‐anorák,	  -‐viharkabát,	  -‐széldzseki	  és	  hasonló	  
cikkek,	  nem	  kötött,	  hurkolt	  textilanyagból db CP

1	  169 141331 15 0 194 - - - Női vagy leányka-esőkabát, -felsőkabát stb. db PR
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1	  170
141331 30 0 194

- - - Női vagy leánykaanorák, -sízubbony, -lemberdzsek és hasonló áru (kivéve a kötött vagy horgolt, 
impregnált, bevont, burkolt, rétegelt vagy gumírozott kabátokat és -blézereket) db PR

1	  171 141332 00 0 194 - - Női vagy leánykakosztüm és együttes (kötött és hurkolt kivételével) db CP, PR
1	  172 141333	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Női	  és	  leányka-‐kosztümkabát	  és	  blézer,	  nem	  kötött,	  hurkolt	  textilanyagból db CP
1	  173 141333 30 0 194 - - - Női vagy leánykaujjas és -blézer (kötött és hurkolt kivételével) db PR
1	  174 141334	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Női	  és	  leánykaruha,	  -‐szoknya	  és	  -‐nadrágszoknya,	  nem	  kötött,	  hurkolt	  textilanyagból db CP
1	  175 141334 70 0 194 - - - Női vagy leánykaruha (kötött és hurkolt kivételével) db PR
1	  176 141334 80 0 194 - - - Női vagy leánykaszoknya és -nadrágszoknya (kötött és hurkolt kivételével) db PR
1	  177

141335	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Női-‐	  és	  leánykanadrág,	  melles	  és	  vállpántos	  overall,	  -‐térdnadrág	  és	  -‐sort,	  nem	  kötött,	  hurkolt	  
textilanyagból db CP

1	  178 141335	  40	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Női	  és	  leányka	  hosszúnadrág,	  bricsesznadrág	  stb db HU
1	  179 141335 42 0 194 - - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág denimből (ipari és munkaruha kivételével) db PR
1	  180 141335 48 0 194 - - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból (denim, ipari és munkaruha kivételével) db PR
1	  181

141335 49 0 194
- - - - Női vagy leánykanadrág és -bricsesznadrág (más néven térdnadrág) gyapjúból, finom állati szőrből vagy 
műszálból (a kötött vagy hurkolt, valamint az ipari- és munkaruha kivételével) db PR

1	  182
141335 51 0 194

- - - Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall) pamutból (a kötött vagy hurkolt, valamint az 
ipari és munkaruha kivételével) db PR

1	  183 141335 61 0 194 - - - Női vagy leánykasortnadrág pamutból (a kötött vagy hurkolt kivételével) db PR
1	  184

141335 63 0 194

- - - Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall) gyapjúból vagy finom állati szőrből és 
műszálból (pamut, kötött és hurkolt, ipari és munkaruha kivételével) és női vagy leánykasortnadrág, gyapjúból 
vagy finom állati szőrből (kötött és hurkolt kivételével) db PR

1	  185 141335 65 0 194 - - - Női vagy leánykasortnadrág műszálból (kötött vagy hurkolt kivételével) db PR
1	  186

141335 69 0 194
- - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) textilből 
(pamut, gyapjú vagy finom állati szőr, műszál, kötött vagy hurkolt kivételével) db PR

1	  187 141390	  00	  0	  706 -‐	  Felsőruházat	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  188 141399 00 0 706 - - Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  189 14.14	   ALSÓRUHÁZAT	  GYÁRTÁSA TE
1	  190 141410	  00	  0	  194 -‐	  Alsóruházat,	  kötött,	  hurkolt db CP
1	  191 141411 00 0 194 - - Férfi- vagy fiúing, kötött vagy hurkolt db PR, CP
1	  192

141412	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Férfi-‐	  és	  fiúalsónadrág,	  rövid	  alsónadrág,	  -‐hálóing,	  -‐pizsama,	  -‐fürdőköpeny	  -‐hálóköntös	  és	  hasonló	  
cikkek,	  kötött,	  hurkolt db CP

1	  193 141412 20 0 194 - - - Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág kötött vagy hurkolt anyagból (beleértve a boxeralsót is) db PR
1	  194 141412 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  195 141412 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúháziköntös, -fürdőköpeny és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  196 141413	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Női	  és	  leánykablúz,	  -‐ing	  és	  -‐ingblúz,	  kötött,	  hurkolt db CP
1	  197 141413 10 0 194 - - - Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  198

141414	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Női	  és	  leánykakombiné,	  -‐alsószoknya,	  női	  alsónadrág,	  rövid	  alsónadrág,	  -‐hálóing,	  -‐pizsama,	  hálóköntös,	  
fürdőköpeny	  és	  hasonló	  cikkek,	  kötött,	  hurkolt db CP

1	  199 141414 20 0 194 - - - Női vagy leányka-rövidnadrág és -alsónadrág kötött vagy hurkolt anyagból (beleértve a -boxeralsót is) db PR
1	  200 141414 30 0 194 - - - Női vagy leánykahálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  201 141414 40 0 194 - - - Női vagy leányka-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  202 141414 50 0 194 - - - Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  203 141420	  00	  0	  194 -‐	  Alsóruházat,	  nem	  kötött,	  hurkolt db CP
1	  204 141421 00 0 194 - - Férfi- vagy fiúing (kötött és hurkolt kivételével) db PR, CP
1	  205

141422	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Férfi-‐	  és	  fiútrikó	  és	  egyéb	  alsóing,	  -‐alsónadrág,	  rövid	  alsónadrág,	  hálóing,	  -‐pizsama,	  -‐fürdőköpeny,	  
hálóköntös,	  nem	  kötött,	  hurkolt	  textilanyagból db CP

1	  206 141422 20 0 194 - - - Férfi- vagy fiúalsónadrág és -rövidnadrág (boxeralsó is) (kötött és hurkolt kivételével) db PR
1	  207 141422 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama (kivéve kötött és hurkolt) db PR
1	  208 141422 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúatléta, -alsóing, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru (kivéve kötött és hurkolt) db PR
1	  209 141423 00 0 194 - - Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz (kivéve kötött és hurkolt) db PR, CP
1	  210

141424	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Női	  és	  leánykaalsóing	  és	  egyéb	  trikó,	  -‐kombiné,	  -‐alsószoknya,	  női	  alsónadrág,	  -‐hálóing,	  -‐pizsama	  -‐
fürdőköpeny,	  -‐hálóköntös	  és	  hasonló	  cikkek,	  nem	  kötött,	  hurkolt	  textilanyagból db CP

1	  211 141424 30 0 194 - - - Női vagy leánykahálóing és -pizsama (kivéve kötött és hurkolt) db PR
1	  212 141424 50 0 194 - - - Női vagy leánykakombiné és -alsószoknya (kivéve kötött és hurkolt) db PR
1	  213

141424 60 0 194
- - - Női vagy leányka-atlétaing és más alsóing, rövidnadrág, alsónadrág, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös, 
háziruha és hasonló pamutáru (kivéve kötött és hurkolt) db PR

1	  214
141424 80 0 194

- - - Női vagy leányka-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös, -atlétaing, más -alsóing, -rövidnadrág és -
alsónadrág (beleértve a -boxeralsót is) műszálból (nem kötött vagy hurkolt) db PR

1	  215
141424 89 0 194

- - - Női vagy leányka-atlétaing, más -alsóing, -rövidnadrág, -alsónadrág -hálóköntös, -fürdőköpeny, -
háziköntös és hasonló áru textilből (kivéve pamut, műszál, kötött vagy hurkolt) db PR

1	  216 141425	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Melltartó,	  harisnyatartó,	  fűző,	  nadrágtartó,	  zoknikötő	  és	  hasonló	  cikkek	  és	  részeik,	  nem	  kötött,	  hurkolt db CP
1	  217 141425 30 0 194 - - - Melltartó db PR
1	  218 141425 50 0 194 - - - Csípőszorító, nadrágos csípőszorító és fűző (body is állítható pánttal) db PR
1	  219 141425 70 0 194 - - - Nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei db PR
1	  220 141430 00 0 194 - Póló, atléta és alsóing kötött vagy hurkolt anyagból db PR, CP
1	  221 141490	  00	  0	  706 -‐	  Alsóruházat	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  222 141499 00 0 706 - - Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  223 14.19	   EGYÉB	  RUHÁZAT,	  KIEGÉSZÍTŐK	  GYÁRTÁSA TE
1	  224 141910	  00	  0	  706 -‐	  Csecsemőruházat,	  tréningruha	  és	  egyéb	  ruházat,	  ruházati	  kiegészítők	  és	  részeik,	  kötött-‐hurkolt 1000	  Ft CP
1	  225

141911 00 0 706
- - Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból, a mellény, kezeslábas, alsónadrág, nyújtható 
ruha, kesztyű, vagy ujjatlan vagy egyujjas kesztyű, felsőruházat (legfeljebb 86 cm magas gyermekeknek) is 1000 Ft PR, CP

1	  226 141912	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Tréningruha,	  síruha,	  fürdőruha	  és	  egyéb	  ruházat,	  kötött-‐hurkolt 1000	  Ft CP
1	  227 141912 10 0 194 - - - Tréningruha kötött vagy hurkolt anyagból db PR
1	  228 141912 30 0 194 - - - Síruha kötött vagy hurkolt textilből db PR
1	  229 141912 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúfürdőruha kötött vagy hurkolt textilből db PR
1	  230 141912 50 0 194 - - - Női vagy leányka-fürdőruha kötött vagy hurkolt textilből db PR
1	  231 141912 90 0 055 - - - Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból (body is megfelelő ujjal) t PR
1	  232 141913 00 0 197 - - Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű kötött vagy hurkolt anyagból pár PR, CP
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1	  233
141919	  00	  0	  706

-‐	  -‐	  Egyéb	  konfekcionált	  ruházati	  kiegészítők,	  valamint	  ruházati	  termékek	  és	  kiegészítők	  részei,	  kötött-‐
hurkolt 1000	  Ft CP

1	  234 141919 30 0 194 - - - Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló kötött vagy hurkolt textilből db PR
1	  235

141919 60 0 706
- - - Ruházati kellékek és azok tartozékai, kötött vagy hurkolt textilből (kivéve a kesztyűt, ujjatlan kesztyűt, 
kendőt, sálat és nyaksálat, mantillát és fátyolt) 1000 Ft PR

1	  236 141920	  00	  0	  706 -‐	  Csecsemőruházat,	  egyéb	  ruházat	  és	  egyéb	  ruházati	  kiegészítők,	  nem	  kötött-‐hurkolt	  textilanyagból 1000	  Ft CP
1	  237 141921	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Csecsemőruházat	  és	  ruházati	  kiegészítők,	  nem	  kötött-‐hurkolt	  textilanyagból 1000	  Ft CP
1	  238

141921 50 0 706

- - - Csecsemőruha és tartozékai textilből, nem kötött vagy hurkolt (legfeljebb 86 cm magas gyermekeknek), 
mellény, kezeslábas, alsónadrág, nyújtható ruha, kesztyű, vagy ujjatlan vagy egyujjas kesztyű, felsőruházat is 
(egészségügyi betét, pelenka és hasonló cikkek kivételével) 1000 Ft PR

1	  239 141922	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Tréningruha,	  síruha,	  fürdőruha	  és	  egyéb	  ruházat,	  nem	  kötött-‐hurkolt	  textilanyagból db CP
1	  240

141922 10 0 194
- - - M.n.s. más férfi- és fiúruházat, -tréningruha és -szabadidőruha is (kivéve -mellény, -síruha, kötött vagy 
hurkolt) db PR

1	  241
141922 20 0 194

- - - M.n.s. más női vagy leánykaruházat, -tréningruha és -szabadidőruha is (kivéve -mellény, -síruha, kötött 
vagy hurkolt) db PR

1	  242 141922 30 0 194 - - - Síruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból) db PR
1	  243 141922 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúfürdőruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból) db PR
1	  244 141922 50 0 194 - - - Női vagy leányka-fürdőruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból) db PR
1	  245

141923	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  Zsebkendő,	  sál,	  kendő,	  stóla,	  nyakkendő,	  fátyol,	  kesztyű	  és	  egyéb	  konfekcionált	  ruházati	  kiegészítők,	  
m.n.s.	  ruházati	  termékek	  és	  ruházati	  kiegészítők	  részei,	  nem	  kötött-‐hurkolt	  textilanyagból 1000	  Ft CP

1	  246 141923 10 0 194 - - - Zsebkendő db PR
1	  247 141923	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Sál,	  kendő,	  stóla,	  fátyol	  és	  hasonló	  cikkek db HU
1	  248

141923 33 0 194
- - - - Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló (kivéve selyemből vagy selyemhulladékból készült 
cikkek, kötött vagy hurkolt cikkek) db PR

1	  249
141923 38 0 194

- - - - Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló selyemből vagy selyemhulladékból (kivéve kötött vagy 
hurkolt) db PR

1	  250 141923	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Nyakkendő,	  csokornyakkendő db HU
1	  251

141923 53 0 194
- - - - Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli (kivéve selyemből vagy selyemhulladékból készült cikkek, 
kötött vagy hurkolt cikkek) db PR

1	  252 141923 58 0 194 - - - - Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli selyemből vagy selyemhulladékból (kivéve kötött vagy hurkolt) db PR
1	  253 141923 70 0 197 - - - Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű (kivéve kötött vagy hurkolt) pár PR
1	  254 141923	  90	  0	  706 -‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  ruhák	  részei,	  ruházati	  kiegészítők	  textilből 1000	  Ft HU
1	  255

141923 93 0 706
- - - - Ruházati tartozékok textilből (a kendő, sál, nyaksál, mantilla és fátyol, nyakkendő, csokornyakkendő és 
kravátli, kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű kivételével, nem kötött vagy hurkolt) 1000 Ft PR

1	  256
141923 95 0 706

- - - - Ruhák vagy ruházati kellékek részei textilből (a melltartó, csípőszorító és fűző, nadrágtartó, harisnyatartó 
és zoknitartó kivételével, nem kötött vagy hurkolt) 1000 Ft PR

1	  257
141930	  00	  0	  706

-‐	  Ruházati	  kiegészítők	  bőrből,	  ruházati	  termékek	  nemezből	  vagy	  nem	  szövött	  textíliából,	  ruházati	  termékek	  
bevont	  textíliából 1000	  Ft CP

1	  258 141931	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Ruházati	  kiegészítők	  bőrből	  vagy	  rekonstruált	  bőrből	  (kivéve:	  a	  sportkesztyű) 1000	  Ft CP
1	  259

141931 75 0 197
- - - Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből (kivéve a sport-, 
munka- és védőkesztyű) pár PR

1	  260 141931 80 0 194 - - - Derékszíj és vállszíj bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből db PR
1	  261

141931 90 0 706
- - - Ruházati tartozék bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből (kivéve kesztyű, egyujjas és ujjatlan 
kesztyű, derékszíj és vállszíj) 1000 Ft PR

1	  262 141932 00 0 194 - - Ruha nemezből vagy nem szőtt textíliából, impregnált vagy bevont szövetből db PR, CP
1	  263 141940	  00	  0	  194 -‐	  Kalap	  és	  fejfedő db CP
1	  264

141941	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Kalapforma,	  kalaptest	  és	  kalaptomp	  nemezből;	  nagy	  lapos	  tetejű	  női	  kalap	  nemezből;	  kalapforma,	  
fonott	  vagy	  bármilyen	  anyagú	  szalagból	  összeállítva db CP

1	  265
141941 30 0 194

- - - Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből, korong és henger nemezből (beleértve felhasítottat is) 
(nem formázva, nem karimázva) db PR

1	  266
141941 50 0 194

- - - Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalapforma (nem formázva, nem 
karimázva, bélés vagy díszítés nélkül) db PR

1	  267
141942	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Kalap	  és	  más	  fejfedő	  nemezből,	  fonott	  vagy	  bármilyen	  anyagú	  szalagból	  összeállított,	  kötött-‐	  hurkolt	  
kelméből,	  csipkéből	  vagy	  más	  textilanyagból	  készített;	  hajháló db CP

1	  268 141942 30 0 194 - - - Kalap és más fejfedő nemezből, kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva db PR
1	  269 141942 50 0 194 - - - Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő db PR
1	  270

141942 70 0 194
- - - Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textilanyagból (de 
nem szalagból) előállítva; hajháló bármilyen anyagból db PR

1	  271
141943 00 0 706

- - Más fejfedő (kivéve gumiból vagy műanyagból készült fejfedő, biztonsági és azbesztfejfedő); fejszalag, 
bélés, huzat, kalapváz, kalapkeret, ellenző és rögzitőszíj fejfedőhöz 1000 Ft PR, CP

1	  272 141990	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  ruházati	  termékek	  és	  kiegészítők	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  273 141999 00 0 706 - - Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  274 14.2	   SZŐRMECIKK	  GYÁRTÁSA
1	  275 14.20	   SZŐRMECIKK	  GYÁRTÁSA TE
1	  276 142010	  00	  0	  706 -‐	  Ruházati	  termékek,	  ruházati	  kiegészítők	  és	  egyéb	  cikkek	  szőrmésbőrből	  (kivéve:	  a	  fejfedő) 1000	  Ft CP
1	  277 142010 30 0 706 - - Ruházati cikk és ruházati tartozék szőrméből (kivéve a kalapot és fejfedőt) 1000 Ft PR
1	  278 142010 90 0 706 - - Szőrmeáru (kivéve a ruházati cikket, ruházati tartozékot, kalapot és fejfedőt) 1000 Ft PR
1	  279 142090	  00	  0	  706 -‐	  Szőrmecikkek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  280 142099 00 0 706 - - Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  281 14.3	   KÖTÖTT,	  HURKOLT	  CIKK	  GYÁRTÁSA
1	  282 14.31	   KÖTÖTT,	  HURKOLT	  HARISNYAFÉLÉK	  GYÁRTÁSA TE
1	  283 143110	  00	  0	  706 -‐	  Harisnyanadrág,	  harisnya,	  zokni	  és	  egyéb	  harisnyafélék,	  kötött,	  hurkolt 1000	  Ft CP
1	  284 143110	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  Harisnyanadrág	  és	  harisnya db HU
1	  285

143110 33 0 194
- - - Harisnyanadrág és harisnya kötött vagy hurkolt szintetikus szálból, az egyes egyágú fonalak finomsági 
száma kevesebb mint 67 decitex db PR

1	  286
143110 35 0 194

- - - Harisnyanadrág és harisnya kötött vagy hurkolt szintetikus szálból, az egyes egyágú fonalak finomsági 
száma legalább 67 decitex db PR

1	  287
143110 37 0 194

- - - Harisnyanadrág és harisnya textilanyagból, kötött vagy horgolt (kivéve a kalibrált kompressziós 
harisnyaárut, a  szintetikus szálból készültet és a csecsemők számára készült harisnyaárut) db PR
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1	  288
143110 50 0 197

- - Kötött vagy hurkolt női hosszú vagy térdharisnya, az egyes egyágú fonalak finomsági száma kevesebb mint 
67 decitex pár PR

1	  289

143110 90 0 197

- - Kötött vagy hurkolt harisnya és lábbeli (beleértve a zoknit, kivéve a női hosszú/ térdharisnyát, amelynél az 
egyágú fonalak finomsági száma kevesebb mint 67 decitex; a harisnyanadrágot és a harisnyát, a talp nélküli 
harisnyát) pár PR

1	  290 143190	  00	  0	  706 -‐	  Kötött,	  hurkolt	  harisnyafélék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  291 143199 00 0 706 - - Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  292 14.39	   EGYÉB	  KÖTÖTT,	  HURKOLT	  RUHÁZATI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA	   TE
1	  293 143910	  00	  0	  194 -‐	  Ujjas	  mellény,	  pulóver,	  kardigán,	  mellény	  és	  hasonló	  cikkek,	  kötött,	  hurkolt db CP
1	  294

143910	  30	  0	  194
-‐	  -‐	  Ujjas	  mellény,	  pulóver,	  melegítőfelső,	  mellény,	  kardigán	  és	  trikó	  gyapjúból	  vagy	  finom	  állati	  szőrből	  
(kivéve	  az	  ujjas	  mellény	  és	  pulóver,	  legalább	  50	  %	  gyapjútartalmú	  és	  tömege	  legalább	  600	  g/db) db HU

1	  295

143910 31 0 194

- - - Férfi- vagy fiú-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán gyapjúból vagy finom állati 
szőrből (kivéve az ujjas mellényt és pulóvert, legalább 50 % gyapjútartalommal és legalább 600 g-os 
darabtömeggel) db PR

1	  296

143910 32 0 194

- - - Női vagy leányka-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán gyapjúból vagy finom állati 
szőrből (kivéve az ujjas mellényt és pulóvert, legalább 50 % gyapjútartalommal és legalább 600 g-os 
darabtömeggel) db PR

1	  297 143910 33 0 194 - - - Ujjas mellény és pulóver, legalább 50 % gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel db PR
1	  298 143910	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  Könnyű	  finom	  póló,	  magasnyakú	  blúz	  és	  pulóver db HU
1	  299 143910 53 0 194 - - - Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver pamutból db PR
1	  300 143910 55 0 194 - - - Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver műszálból db PR
1	  301

143910	  60	  0	  194
-‐	  -‐	  Trikó,	  pulóver,	  garbó,	  mellény,	  kardigán	  pamutból	  (kivéve	  a	  könnyű	  finom	  kötésű	  póló,	  magas	  nyakú	  
blúz	  és	  pulóver) db HU

1	  302
143910 61 0 194

- - - Férfi- vagy fiú-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán pamutból (kivéve a könnyű 
finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert) db PR

1	  303
143910 62 0 194

- - - Női vagy leányka-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán pamutból (kivéve a könnyű 
finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert) db PR

1	  304
143910	  70	  0	  194

-‐	  -‐	  Trikó,	  pulóver,	  garbó,	  mellény,	  kardigán,	  szintetikus	  vagy	  mesterséges	  szálból	  (kivéve	  a	  könnyű	  finom	  
kötésű	  póló,	  magas	  nyakú	  blúz	  és	  pulóver) db HU

1	  305
143910 71 0 194

- - - Férfi- vagy fiú-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán műszálból (kivéve a könnyű 
finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert) db PR

1	  306
143910 72 0 194

- - - Női vagy leányka-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és -kardigán műszálból (kivéve a könnyű 
finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert) db PR

1	  307
143910 90 0 194

- - Ujjas mellény, pulóver, melegítőfelső, mellény és kardigán textilanyagból (kivéve a gyapjúból vagy finom 
állati szőrből, a pamutból, a műszálból készültet) db PR

1	  308 143990	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  kötött,	  hurkolt	  ruházat	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  309 143999 00 0 706 - - Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  310 15	   BŐR,	  BŐRTERMÉK,	  LÁBBELI	  GYÁRTÁSA
1	  311 15.1	   BŐR,	  SZŐRME	  KIKÉSZÍTÉSE;	  TÁSKAFÉLÉK,	  SZÍJAZAT	  GYÁRTÁSA
1	  312 15.11	   BŐR,	  SZŐRME	  KIKÉSZÍTÉSE TE
1	  313 151110	  00	  0	  706 -‐	  Cserzett	  és	  kikészített	  szőrmésbőr 1000	  Ft CP
1	  314 151110 30 0 194 - - Cserzett vagy kikészített egész szőrme, nem összeállítva, házi, üregi vagy mezei nyúlból vagy bárányból db PR
1	  315 151110 50 0 706 - - Cserzett vagy kikészített szőrme (kivéve házi, üregi vagy mezei nyúlból, bárányból) 1000 Ft PR
1	  316 151120	  00	  0	  015 -‐	  Samoa	  bőr;	  lakkbőr	  és	  laminált	  lakkbőr;	  metallizált	  bőr m2 CP
1	  317 151121 00 0 015 - - Puhított bőr és samoa kombinációval kikészített bőr m2 PR, CP
1	  318 151122 00 0 015 - - Lakkbőr, laminált lakkbőr; metallizált bőr m2 PR, CP
1	  319 151130	  00	  0	  055 -‐	  Szarvasmarha-‐	  és	  lófélék	  bőre,	  szőr	  nélkül t CP
1	  320 151131 00 0 055 - - Szarvasmarhafélék szőrtelen, egész bőre t PR, CP
1	  321 151132 00 0 055 - - Szarvasmarhafélék szőrtelen, nem egész bőre t PR, CP
1	  322 151133 00 0 055 - - Lófélék szőrtelen bőre t PR, CP
1	  323 151140	  00	  0	  706 -‐	  Juh-‐,	  kecske-‐	  és	  sertésbőr,	  szőr	  nélkül 1000	  Ft CP
1	  324 151141	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Juh-‐	  és	  báránybőr,	  gyapjú	  nélkül 1000	  Ft CP
1	  325 151141 30 0 055 - - - Juh- és bárány gyapjú nélküli bőre, cserzett, de tovább nem kikészített (kivéve a puhított bőrt) t PR
1	  326

151141 50 0 015
- - - Juh és bárány gyapjú nélküli, cserzés után tovább kikészített vagy pergamentált bőre (a puhított bőr, 
lakkbőr, laminált lakkbőr és metallizált bőr kivételével) m2 PR

1	  327 151142	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Kecske-‐	  és	  kecskegidabőr,	  szőr	  nélkül 1000	  Ft CP
1	  328

151142 30 0 055
- - - Kecske vagy gida szőrtelenül cserzett vagy előcserzett, de tovább nem kikészített bőre (kivéve a puhított 
bőrt) t PR

1	  329
151142 50 0 015

- - - Kecske vagy gida szőrtelen, cserzés után tovább kikészített vagy pergamentált bőre (a puhított bőr, 
lakkbőr, laminált lakkbőr és metallizált bőr kivételével) m2 PR

1	  330 151143	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Sertésbőr 1000	  Ft CP
1	  331 151143 30 0 055 - - - Sertés szőrtelenül cserzett, de tovább nem kikészített bőre t PR
1	  332

151143 50 0 015
- - - Sertés szőrtelen, cserzés után tovább kikészített vagy pergamentált bőre (a lakkbőr, laminált lakkbőr és 
metallizált bőr kivételével) m2 PR

1	  333 151150	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  állatok	  bőre;	  rekonstruált	  bőr 1000	  Ft CP
1	  334 151151 00 0 055 - - Más állatok bőre, szőr nélkül t PR, CP
1	  335 151152 00 0 015 - - Mesterséges vagy rekonstruált bőr kikészített bőrből vagy bőrrostból, lemez, lap vagy csík alakban m2 PR, CP
1	  336

151190	  00	  0	  706
-‐	  Cserzett	  és	  kikészített	  bőr,	  kikészített	  és	  festett	  szőrme	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

1	  337
151199 00 0 706

- - Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában 1000 Ft CP

1	  338 15.12	   TÁSKAFÉLÉK,	  SZÍJAZAT	  GYÁRTÁSA TE
1	  339 151210	  00	  0	  706 -‐	  Nyergesáru	  és	  lószerszám,	  táskafélék,	  valamint	  egyéb	  cikkek	  bőrből 1000	  Ft CP
1	  340

151211 00 0 706
- - Nyerges- és szíjgyártóáru bármilyen anyagból, bármilyen állat számára (beleértve az istrángot, hámot, 
pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is) 1000 Ft PR, CP

1	  341
151212	  00	  0	  706

-‐	  -‐	  Bőrönd,	  kézitáska	  és	  hasonló	  cikkek	  bőrből,	  rekonstruált	  bőrből,	  műanyag	  lapból,	  textilanyagból,	  
vulkanizált	  szálból	  vagy	  kartonból;	  utazási	  készlet	  testápoláshoz,	  varráshoz,	  cipő-‐	  vagy	  ruhatisztításhoz 1000	  Ft CP

1	  342
151212 10 0 194

- - - Bőrönd, koffer, piperedoboz, aktatáska, iskolatáska és hasonlók bőrből, mesterséges vagy rekonstruált 
bőrből, lakkbőrből, műanyagból, textilanyagból, alumíniumból vagy más anyagból db PR
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1	  343
151212 20 0 194

- - - Kézitáska bőrből, mesterséges vagy rekonstruált bőrből, lakkbőrből, műanyag lapokból, textilanyagból 
vagy más anyagból (beleértve a fogó nélkülit is) db PR

1	  344 151212 30 0 706 - - - Zsebben vagy kézitáskában hordható cikkek 1000 Ft PR
1	  345 151212 50 0 706 - - - Táskák m. n. s. 1000 Ft PR
1	  346 151212 70 0 194 - - - Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz (a manikűrkészlet kivételével) db PR
1	  347

151213 00 0 194
- - Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze (bőrből, mesterséges vagy rekonstruált bőrből vagy 
műanyagból, de nemnemesfémből, nemnemesfémmel plattírozott/bevont fémből vagy nemnemesfémből) db PR, CP

1	  348
151219	  00	  0	  706

-‐	  -‐	  Egyéb	  cikkek	  bőrből	  vagy	  rekonstruált	  bőrből	  (beleértve	  a	  gépekhez	  és	  mechanikai	  berendezésekhez	  
használt	  cikkeket,	  és	  a	  m.n.s.	  egyéb	  műszaki	  célra	  szolgáló	  cikkeket	  is) 1000	  Ft CP

1	  349
151219 30 0 055

- - - Gépekhez, mechanikus berendezésekhez vagy egyéb műszaki célra használatos cikkek természetes, 
mesterséges vagy rekonstruált bőrből t PR

1	  350 151219 60 0 706 - - - Egyéb áru természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből 1000 Ft PR
1	  351 151290	  00	  0	  706 -‐	  Nyergesáru	  és	  lószerszám,	  táskafélék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  352 151299 00 0 706 - - Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  353 15.2	   LÁBBELIGYÁRTÁS
1	  354 15.20	   LÁBBELIGYÁRTÁS TE
1	  355 152010	  00	  0	  197 -‐	  Lábbeli	  (kivéve:	  a	  sport-‐	  és	  munkavédelmi	  lábbeli	  és	  orthopédiai	  cipő) pár CP
1	  356 152011 00 0 197 - - Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag felsőrésszel (kivéve a beépített védő fém cipőorral rendelkezőt) pár PR, CP
1	  357 152012	  00	  0	  197 -‐	  -‐	  Lábbeli	  gumi-‐	  vagy	  műanyag	  talppal	  és	  felsőrésszel	  (kivéve:	  a	  vízálló	  lábbeli	  és	  sportcipő) pár CP
1	  358 152012 10 0 197 - - - Szandál gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot) pár PR
1	  359

152012	  30	  0	  197
-‐	  -‐	  -‐	  Utcai	  cipő	  és	  csizma,	  valamint	  papucs	  és	  egyéb	  házicipő,	  műanyag	  felsőrésszel	  (a	  szobapapucs,	  a	  
tánccipő,	  a	  mamusz	  is) pár HU

1	  360 152012 31 0 197 - - - - Utcai lábbeli gumi- vagy műanyag felsőrésszel. pár PR
1	  361

152012 37 0 197
- - - - Papucs és más házicipő gumi- vagy műanyag talppal és műanyag felsőrésszel (beleértve a 
szobapapucsot és a tánccipőt, a mamuszt) pár PR

1	  362
152013	  00	  0	  197

-‐	  -‐	  Lábbeli	  bőr	  felsőrésszel	  (kivéve:	  a	  sportcipő,	  a	  lábbeli	  beépített	  fém	  cipőorrvédővel	  és	  különféle	  speciális	  
lábbeli) pár CP

1	  363
152013 30 0 197

- - - Lábbeli fából készült alappal és bőr felsőrésszel (telitalppal is) (talpbélés vagy beépített védő fém cipőorr 
nélkül) pár PR

1	  364
152013	  50	  0	  197 -‐	  -‐	  -‐	  Utcai	  lábbeli	  bőr	  felsőrésszel,	  a	  bakancs	  és	  cipő	  is	  (kivéve	  a	  vízhatlan	  lábbeli,	  lábbeli	  védő	  fém	  cipőorral) pár HU

1	  365
152013 51 0 197

- - - - Férfi utcai lábbeli bőr felsőrésszel (beleértve a bakancsot és cipőt, kivéve a vízhatlan lábbelit, védő fém 
cipőorral rendelkező lábbelit) pár PR

1	  366
152013 52 0 197

- - - - Női utcai lábbeli bőr felsőrésszel (beleértve a bakancsot és cipőt, kivéve a vízhatlan lábbelit, védő fém 
cipőorral rendelkező lábbelit) pár PR

1	  367
152013 53 0 197

- - - - Gyermek utcai lábbeli bőr felsőrésszel (beleértve a bakancsot és cipőt, kivéve a vízhatlan lábbelit, védő 
fém cipőorral rendelkező lábbelit) pár PR

1	  368 152013	  60	  0	  197 -‐	  -‐	  -‐	  Szandál	  bőr	  felsőrésszel	  (	  a	  szíjas	  szandál	  és	  a	  vietnami	  papucs	  is) pár HU
1	  369 152013 61 0 197 - - - - Férfiszandál bőr felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot) pár PR
1	  370 152013 62 0 197 - - - - Női szandál bőr felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot) pár PR
1	  371 152013 63 0 197 - - - - Gyermekszandál bőr felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot) pár PR
1	  372

152013 70 0 197
- - - Papucs és más házicipő gumi, műanyag vagy bőrtalppal és bőr felsőrésszel (beleértve a szobapapucsot 
és a tánccipőt, a mamuszt) pár PR

1	  373 152013 80 0 197 - - - Lábbeli fa, parafa vagy más talppal és bőr felsőrésszel (kivéve a gumi-, műanyag vagy bőrtalpat) pár PR
1	  374 152014	  00	  0	  197 -‐	  -‐	  Lábbeli	  textil	  felsőrésszel	  (kivéve:	  a	  sportcipő) pár CP
1	  375 152014	  40	  0	  197 -‐	  -‐	  -‐	  Papucs,	  egyéb	  lábbeli	  textil	  felsőrésszel pár HU
1	  376 152014 44 0 197 - - - - Papucs és más házicipő textil felsőrésszel (beleértve a szobapapucsot és a tánccipőt, a mamuszt) pár PR
1	  377

152014 45 0 197
- - - - Lábbeli gumi-, műanyag vagy bőrtalppal és textil felsőrésszel (kivéve a papucsot és más házicipőt, 
sportcipőt) pár PR

1	  378
152014 46 0 197

- - - - Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve a papucsot és más házicipőt, a gumi-, műanyag bőr vagy mesterséges, 
illetve rekonstruált bőr talpasat) pár PR

1	  379 152020	  00	  0	  197 -‐	  Sportcipő pár CP
1	  380

152021 00 0 197
- - Sportcipő gumi- vagy műanyag talppal és textil felsőrésszel (beleértve a teniszcipőt, kosárlabdacipőt, 
tornacipőt, edzőcipőt és hasonlókat) pár PR, CP

1	  381 152029 00 0 197 - - Más sportcipő, a sí- és korcsolyacipő kivételével pár PR, CP
1	  382 152030	  00	  0	  197 -‐	  Munkavédelmi	  és	  m.n.s.	  egyéb	  lábbeli pár CP
1	  383 152031	  00	  0	  197 -‐	  -‐	  Lábbeli	  beépített	  fém	  cipőorrvédővel pár CP
1	  384 152031 20 0 197 - - - Lábbeli (vízhatlan lábbeli is), beépített védő fém cipőorral, gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel pár PR
1	  385 152031 50 0 197 - - - Lábbeli gumi-, műanyag vagy bőrtalppal és bőr felsőrésszel, védő fém cipőorral pár PR
1	  386 152032 00 0 197 - - Falábbeli, különféle speciális lábbelik és máshová nem sorolt más lábbeli pár PR, CP
1	  387

152040	  00	  0	  706
-‐	  Lábbeli	  bőrrészei,	  kivehető	  talpbetét,	  sarokpárna	  és	  hasonló	  cikkek,	  kamásli,	  lábszárvédő	  és	  hasonló	  
cikkek,	  és	  részeik 1000	  Ft CP

1	  388 152040 20 0 706 - - Lábbeli bőr felsőrésze és annak részei (a kéreg kivételével) 1000 Ft PR
1	  389 152040 50 0 706 - - Lábbeli felsőrésze és annak részei (a kéreg kivételével, nem bőrből) 1000 Ft PR
1	  390 152040 80 0 706 - - Lábbeli része (a felsőrész kivételével) más anyagból 1000 Ft PR
1	  391 152090	  00	  0	  706 -‐	  Lábbeli	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  392 152099 00 0 706 - - Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  393 CC	   FAFELDOLGOZÁS,	  PAPÍRTERMÉK	  GYÁRTÁSA,	  NYOMDAI	  TEVÉKENYSÉG
1	  394 16	   FAFELDOLGOZÁS	  (KIVÉVE:	  BÚTOR),	  FONOTTÁRU	  GYÁRTÁSA
1	  395 16.1	   FŰRÉSZÁRUGYÁRTÁS
1	  396 16.10	   FŰRÉSZÁRUGYÁRTÁS TE
1	  397

161010	  00	  0	  706
-‐	  Fa,	  fűrészelt	  vagy	  hosszában	  felvágott,	  feldarabolt,	  hántolt,	  vastagsága	  több	  mint	  6	  mm;	  vasúti	  vagy	  
villamos	  vasúti	  talpfa	  fából,	  nem	  impregnált 1000	  Ft CP

1	  398 161010 10 0 030 - - Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált m3 PR
1	  399 161010	  30	  0	  030 -‐	  -‐	  Fűrészáru	  tűlevelű	  fából m3 HU
1	  400

161010 33 0 030
- - - Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fenyőfa, csiszolva, 
végillesztéssel összeállítva vagy gyalulva m3 PR

1	  401 161010 35 0 030 - - - Lucfenyő (Picea abies Karst.) vagy közönséges jegenyefenyő (Abies alba Mill.) m3 PR
1	  402 161010 37 0 030 - - - Erdei fenyő (Pinus sylvestris L.) m3 PR
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1	  403

161010 39 0 030

- - - Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fenyő fűrészáru (kivéve 
gyalulva vagy csiszolva, és a "Picea abies Karst." lucfenyőt, az "Abies alba Mill." jegenyefenyőt és a "Pinus 
sylvestris L." fenyőt) m3 PR

1	  404
161010 50 0 030

- - Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa (kivéve a tűlevelű fát, 
trópusi fát, a tölgyfablokkot, szalagot és szegélylécet) m3 PR

1	  405
161010	  70	  0	  706

-‐	  -‐	  Trópusi	  fa,	  hosszában	  fűrészelt,	  fogazott	  illesztéssel	  is,	  6	  mm-‐nél	  vastagabb,	  gyalult	  vagy	  csiszolt	  is,	  
valamint	  tábla,	  csík,	  szegélyléc	  és	  friz	  parketta	  gyártásához,	  tölgyfából 1000	  Ft HU

1	  406
161010 71 0 030

- - - Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, gyalult/csiszolt vagy végillesztéssel összeállított, 
6 mm-nél vastagabb trópusi fa m3 PR

1	  407
161010 77 0 015

- - - Tölgyfablokk, szalag vagy szegélyléc, parketta vagy más fa padlóburkoló gyártásához, gyalulva, de nem 
összeállítva (kivéve az összeillesztésre előkészítettet) m2 PR

1	  408 161020	  00	  0	  055 -‐	  Fa,	  az	  éle	  vagy	  a	  színoldala	  mentén	  folyamatosan	  alakítva;	  fagyapot;	  faliszt;	  faforgács	  vagy	  -‐törmelék t CP
1	  409

161021	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Fa,	  az	  éle	  vagy	  a	  színoldala	  mentén	  folyamatosan	  alakítva	  (beleértve	  a	  táblába	  össze	  nem	  állított	  
szalagot	  és	  frízt	  parketta	  gyártásához,	  továbbá	  gyöngyléc,	  díszléc,	  szegélyléc	  és	  párkányléc) t CP

1	  410
161021 10 0 055

- - - Tűlevelű fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége 
vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve t PR

1	  411
161021 50 0 055

- - - Nem tűlevelű fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége 
vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve t PR

1	  412 161022 00 0 055 - - Fagyapot; faliszt t PR, CP
1	  413 161023	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Faforgács	  vagy	  -‐törmelék t CP
1	  414 161023 03 0 055 - - - Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából t PR
1	  415 161023 05 0 055 - - - Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából t PR
1	  416

161030	  00	  0	  030
-‐	  Durván	  megmunkált	  fa;	  vasúti	  vagy	  villamos	  vasúti	  talpfa	  (keresztkötésű)	  fából,	  impregnált	  vagy	  más	  
módon	  kezelt m3 CP

1	  417 161031	  00	  0	  030 -‐	  -‐	  Durván	  megmunkált	  fa,	  festékkel,	  színezőanyaggal,	  páccal,	  kreozottal	  vagy	  más	  tartósítószerrel	  kezelve m3 CP
1	  418

161031 16 0 030
- - - Puhafakaró, durván megmunkálva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve vagy 
másképp impregnálva m3 PR

1	  419 161032 00 0 030 - - Vasúti vagy villamosvasúti talpfa impregnált fából m3 PR, CP
1	  420 161039 00 0 030 - - Más gömbfa, hasított karó és cölöp is m3 PR, CP
1	  421

161090	  00	  0	  706
-‐	  Fűrészárut	  szárító,	  impregnáló	  és	  kémiai	  kezelő	  szolgáltatások;	  fűrészáru	  gyártásával	  kapcsolatos	  
részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

1	  422 161091 00 0 706 - - Fa kezelése, impregnálása és tartósítása (a kikészítés és szárítás is) 1000 Ft PR, CP
1	  423 161099 00 0 706 - - Fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  424 16.2	   FA-‐,	  PARAFATERMÉK,	  FONOTTÁRU	  GYÁRTÁSA
1	  425 16.21	   FALEMEZGYÁRTÁS TE
1	  426

162110	  00	  0	  706
-‐	  Rétegelt	  lemez,	  furnérlemez	  és	  hasonló	  rétegelt	  faáru;	  forgácslemez	  és	  hasonló	  lemezek	  fából	  vagy	  más	  
fás	  anyagból 1000	  Ft CP

1	  427 162111 00 0 030 - - Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, bambusznádból m3 PR, CP
1	  428 162112	  00	  0	  030 -‐	  -‐	  Egyéb	  rétegelt	  lemez,	  furnérlemez	  és	  hasonló	  rétegelt	  faáru m3 CP
1	  429 162112	  10	  0	  030 -‐	  -‐	  -‐	  Rétegelt	  falemez	  (kivéve	  a	  bambusz),	  az	  egyes	  furnérlapok	  vastagsága	  legfeljebb	  6	  mm m3 HU
1	  430

162112 11 0 030
- - - - Kizárólag olyan fa furnérlapokból (kivéve a bambusznádat) előállított rétegelt lemez, amelyben az egyes 
furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, és legalább egy külső rétege (színoldal) trópusi fából készült m3 PR

1	  431

162112 14 0 030

- - - - Kizárólag olyan fa furnérlapokból (kivéve a bambusznádat) előállított más rétegelt lemez, amelyben az 
egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, legalább egy nem tűlevelű fa (és nem trópusi fa) külső 
réteggel (színoldal) m3 PR

1	  432

162112 17 0 030

- - - - Kizárólag olyan fa furnérlapokból (kivéve a bambusznádat) előállított más rétegelt lemez, amelyben az 
egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, (kivéve a legalább egy, trópusi vagy nem tűlevelű fából készült 
külső réteggel [színoldal] rendelkezőt]) m3 PR

1	  433 162112	  20	  0	  030 -‐	  -‐	  -‐	  Betétes	  falemez,	  hasonló	  rétegelt	  fa m3 HU
1	  434

162112 21 0 030
- - - - Furnérlemez és hasonló rétegelt fa, enyvezett bútorlappal, léc- és lemezbetétes asztaloslemezzel és 
bútorlappal m3 PR

1	  435
162112 24 0 030

- - - - Furnérlemez és hasonló rétegelt fa (kivéve enyvezett bútorlappal, léc- és lemezbetétes asztaloslemezzel 
vagy bútorlappal) m3 PR

1	  436 162113	  00	  0	  030 -‐	  -‐	  Forgácslemez	  és	  hasonló	  lemezek	  fából	  vagy	  más	  fás	  anyagból m3 CP
1	  437 162113	  10	  0	  030 -‐	  -‐	  -‐	  Forgácslemez	  és	  hasonló	  lemezek	  fából m3 HU
1	  438 162113 13 0 030 - - - - Forgácslemez fából m3 PR
1	  439 162113 16 0 030 - - - - Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) fából m3 PR
1	  440

162113 19 0 030
- - - - Ostyalemez és hasonló lemez fából (kivéve a forgácslemezt és az irányított forgácselrendezésű lemezt 
[OSB-t]) m3 PR

1	  441 162113 50 0 030 - - - Forgácslemez és hasonló lemez fatartalmú anyagból (a fa kivételével) m3 PR
1	  442 162114	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Farostlemez	  fából	  vagy	  más	  fás	  anyagból m2 CP
1	  443

162114	  20	  0	  015
-‐	  -‐	  -‐	  Közepes	  fajlagos	  tömegű	  rostlemez	  (MDF)	  fából,	  más	  fatartalmú	  anyagból	  gyantával,	  más	  szerves	  
kötőanyaggal	  kezelt	  is m2 HU

1	  444
162114 23 0 015

- - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves 
anyaggal összeragasztva is, legfeljebb 5 mm vastagságú m2 PR

1	  445
162114 26 0 015

- - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves 
anyaggal összeragasztva is, vastagsága meghaladja az 5 mm-t, de legfeljebb 9 mm m2 PR

1	  446
162114 29 0 015

- - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves 
anyaggal összeragasztva is, 9 mm-t meghaladó vastagságú m2 PR

1	  447 162114	  40	  0	  015 -‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  rostlemez	  fából,	  más	  fatartalmú	  anyagból,	  gyantával,	  más	  szerves	  kötőanyaggal	  kezelt	  is m2 HU
1	  448

162114 43 0 015
- - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), 
gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 0,8 g/cm3-t meghaladó sűrűséggel m2 PR

1	  449

162114 46 0 015

- - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), 
gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 0,5 g/cm3-t meghaladó, de legfeljebb 0,8 g/cm3 
sűrűséggel m2 PR

1	  450
162114 49 0 015

- - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), 
gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, legfeljebb 0,5 g/cm3 sűrűséggel m2 PR

1	  451 162120	  00	  0	  030 -‐	  Furnér	  és	  más	  falemez	  rétegelt-‐lemez	  gyártásához;	  tömörített	  fa m3 CP
1	  452

162121	  00	  0	  030
-‐	  -‐	  Furnér	  és	  más	  falemez	  rétegelt-‐lemez	  gyártásához,	  valamint	  egyéb	  fa,	  hosszában	  fűrészelt,	  feldarabolt	  
vagy	  hántolt,	  vastagsága	  legfeljebb	  6	  mm m3 CP
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1	  453
162121	  10	  0	  030

-‐	  -‐	  -‐	  Furnérlemez,	  lemez	  rétegelt	  lemez	  vagy	  más	  lemez	  készítésére,	  ceruza	  gyártásához,	  hosszában	  
fűrészelt,	  vágott,	  hántolt,	  vastagsága	  legfeljebb	  6	  mm m3 HU

1	  454
162121 13 0 030

- - - - Furnérlap, rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, hosszában fűrészelt, vágott/hántolt, 
legfeljebb 6 mm vastagságú és végillesztéssel összeállítva, gyalulva/csiszolva/ceruza gyártásához m3 PR

1	  455

162121 18 0 030
- - - - Tűlevelű vagy trópusi fából furnérlemez és lemez rétegelt lemez készítésére, hosszában fűrészelt, vágott 
vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastagságú, kivéve a végillesztéssel összeállítottat, gyalultat vagy csiszoltat m3 PR

1	  456 162122 00 0 030 - - Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban m3 PR, CP
1	  457

162190	  00	  0	  706
-‐	  Falemezgyártás	  befejező	  műveletei;	  falemez	  és	  fa	  anyagú	  tábla	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  
végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

1	  458 162191 00 0 706 - - Falemezgyártás befejező műveletei 1000 Ft CP
1	  459 162199 00 0 706 - - Falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  460 16.22	   PARKETTAGYÁRTÁS TE
1	  461 162210	  00	  0	  015 -‐	  Összeállított	  parkettatábla m2 CP
1	  462 162210 30 0 015 - - Összeállított parkettatábla mozaikpadlóhoz, fából m2 PR
1	  463 162210 60 0 015 - - Parkettatábla fából (kivéve mozaikpadlóhoz) m2 PR
1	  464 162290	  00	  0	  706 -‐	  Összeállított	  parkettatábla	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  465 162299 00 0 706 - - Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  466 16.23	   ÉPÜLETASZTALOS-‐IPARI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
1	  467 162310	  00	  0	  706 -‐	  Ács-‐	  és	  épületasztalos-‐ipari	  termékek	  fából	  (kivéve:	  az	  előre	  gyártott	  épületek) 1000	  Ft CP
1	  468 162311	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Ablak,	  franciaablak	  és	  kereteik,	  ajtó	  és	  kerete,	  valamint	  küszöb	  fából db CP
1	  469 162311 10 0 194 - - - Ablak, franciaablak és ezek kerete, fából db PR
1	  470 162311 50 0 194 - - - Ajtó és kerete, küszöb, fából db PR
1	  471 162312 00 0 055 - - Fazsaluzat betonszerkezeti munkához, fazsindely t PR, CP
1	  472

162319 00 0 055
- - Ács- és épületasztalos-ipari termék, kivéve az ablakot, franciaablakot és ajtót, ezek keretét/küszöbét, 
parkettatáblát, zsaluzatot betonszerkezeti munkához, zsindelyt t PR, CP

1	  473 162320 00 0 706 - Előre gyártott épület fából 1000 Ft PR, CP
1	  474 162390	  00	  0	  706 -‐	  Ács-‐	  és	  épületasztalos-‐ipari	  termékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  475 162399 00 0 706 - - Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  476 16.24	   TÁROLÓ	  FATERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
1	  477 162410	  00	  0	  706 -‐	  Tároló	  fatermék 1000	  Ft CP
1	  478 162411	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Rakodólap,	  keretezett	  szállítótálca	  és	  egyéb	  rakományhordó	  lapok	  fából db CP
1	  479 162411	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Rakodólap,	  rakodólap-‐láda	  és	  egyéb	  rakományhordó	  lapok	  fából db HU
1	  480 162411 33 0 194 - - - - Rakodólap és rakodólapkeret fából db PR
1	  481 162411 35 0 194 - - - - Keretezett és más szállítólap fából (kivéve a rakodólapot) db PR
1	  482 162412 00 0 055 - - Hordó, kád, dézsa és fából készült kádáripari termékek és azok elemei (beleértve a hordódongát is) t PR, CP
1	  483 162413	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  tároló	  fatermékek	  és	  részeik t CP
1	  484 162413 20 0 055 - - - Láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag fából (a kábeldob kivételével) t PR
1	  485 162413 50 0 055 - - - Kábeldob fából t PR
1	  486 162490	  00	  0	  706 -‐	  Tároló	  fatermék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  487 162499 00 0 706 - - Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  488 16.29	   EGYÉB	  FA-‐,	  PARAFATERMÉK,	  FONOTTÁRU	  GYÁRTÁSA TE
1	  489 162910	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  fatermékek 1000	  Ft CP
1	  490

162911	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Szerszám,	  szerszámtest,	  szerszámnyél,	  seprű	  és	  kefe	  teste	  és	  nyele,	  fatömb	  pipa	  készítéséhez,	  csizma-‐	  és	  
cipőkaptafa,	  sámfa	  fából t CP

1	  491
162911 30 0 055

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

1	  492 162911 80 0 055 - - - Fa- vagy gyökértömb pipakészítéshez durván kialakítva t PR
1	  493 162912 00 0 055 - - Asztali és konyhai cikkek fából t PR, CP
1	  494

162913 00 0 706
- - Intarziás és berakott famunka; ékszeres vagy evőeszközös ládikó/doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor 
és más díszműáru fából; fogas/kalaptartó, irodai levéltartó doboz, hamutartó, tolltartó, tintatartó 1000 Ft PR, CP

1	  495 162914	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Fakeret	  festményhez,	  fényképhez,	  tükörhöz	  vagy	  hasonló	  tárgyakhoz,	  valamint	  egyéb	  fatermékek 1000	  Ft CP
1	  496 162914 20 0 001 - - - Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete m PR
1	  497 162914 90 0 706 - - - Egyéb faáru (kivéve a rakodólapkeretet) 1000 Ft PR
1	  498 162920	  00	  0	  055 -‐	  Cikkek	  parafából,	  szalmából	  és	  más	  fonható	  anyagból;	  kosáráru	  és	  fonott	  áru t CP
1	  499

162921	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Természetes	  parafa,	  kéregtelenítve;	  durván	  négyszögletes	  alakúra	  formázva	  vagy	  táblában,	  lapban,	  
lemezben	  vagy	  szalagban;	  préselt,	  granulált	  parafa	  vagy	  őrölt	  parafa;	  parafahulladék t CP

1	  500
162921 30 0 055

- - - Parafa hulladék, aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa (kivéve a természetes parafát, nyersen vagy 
egyszerűen előkészítve) t PR

1	  501
162921 50 0 055

- - - Természetes parafa kéregtelenítve, vagy durván négyzetes alakúra vágva, vagy téglalap alakú tömb, 
lemez, lap vagy csík alakban t PR

1	  502 162922	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Természetes	  parafából	  készült	  cikkek t CP
1	  503 162922 50 0 055 - - - Természetes parafából készült dugó és lezáró t PR
1	  504 162922 90 0 055 - - - Más természetes parafából készült áru t PR
1	  505 162923	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Táblák,	  lemezek	  és	  szalagok,	  bármilyen	  alakú	  lapok,	  tömör	  henger,	  agglomerált	  parafából t CP
1	  506

162923 20 0 055
- - - Hengeres dugó és lezáró agglomerált parafából habzóborhoz, beleértve a természetes parafa 
alátétlemezes dugókat is t PR

1	  507 162923 50 0 055 - - - Hengeres dugó és lezáró agglomerált parafából borhoz (kivéve a habzóbor) t PR
1	  508

162923 80 0 055
- - - Agglomerált parafa – tömb, lemez, lap és csík; bármilyen alakú burkolólap; tömör henger, beleértve a 
tárcsát vagy korongot is, az agglomerált duzzasztott parafa vagy égetett parafa is, (kivéve a dugót és lezárót) t PR

1	  509 162924 00 0 055 - - Agglomerált parafa és egyéb, máshova nem sorolt ebből készült áru t PR, CP
1	  510 162925 00 0 055 - - Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonott áruk t PR, CP
1	  511

162990	  00	  0	  706

-‐	  Egyéb	  fából,	  parafából,	  szalmából	  és	  fonható	  anyagból	  készült	  cikkek	  (kivéve	  bútor)	  készítéséhez	  
kapcsolódó	  ipari	  szolgáltatás;	  egyéb	  fatermékek;	  valamint	  parafából,	  szalmából	  és	  fonható	  anyagból	  
készíthető	  termékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

1	  512
162991 00 0 706

- - Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez 
kapcsolódó ipari szolgáltatás 1000 Ft CP

1	  513
162999 00 0 706

- - Egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával 
kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
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A B C D
A	  TERMÉK	  VAGY	  SZOLGÁLTATÁS

KÓDSZÁMA MEGNEVEZÉSE MENNYISÉGI	  
EGYSÉGE FORRÁSA

1	  514 17	   PAPÍR,	  PAPÍRTERMÉK	  GYÁRTÁSA
1	  515 17.1	   PAPÍRIPARI	  ROSTANYAG,	  PAPÍR	  GYÁRTÁSA
1	  516 17.11	   PAPÍRIPARI	  ROSTANYAG	  GYÁRTÁSA TE
1	  517 171110	  00	  0	  055 -‐	  Rostanyag	  fából	  vagy	  más	  cellulóz	  tartalmú	  anyagból t CP
1	  518 171110	  00	  0	  503 -‐	  Rostanyag	  fából	  vagy	  más	  cellulóz	  tartalmú	  anyagból t/90%száraza.tart. CP
1	  519 171111 00 0 055 - - Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag t HU
1	  520 171111 00 0 503 - - Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag t/90%száraza.tart. PR, CP
1	  521

171112 00 0 055
- - Kémiai úton előállított, szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag 
kivételével t HU

1	  522
171112 00 0 503

- - Kémiai úton előállított, szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag 
kivételével t/90%száraza.tart. PR, CP

1	  523 171113 00 0 055 - - Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével t HU
1	  524 171113 00 0 503 - - Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével t/90%száraza.tart. PR, CP
1	  525

171114 00 0 055
- - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat; papíripari rostanyag, más 
cellulóztartalmú rostos anyagból t HU

1	  526
171114 00 0 503

- - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat; papíripari rostanyag, más 
cellulóztartalmú rostos anyagból t/90%száraza.tart. PR, CP

1	  527 171190	  00	  0	  706 -‐	  Papíripari	  rostanyag	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  528 171199 00 0 706 - - Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  529 17.12	   PAPÍRGYÁRTÁS TE
1	  530 171210	  00	  0	  055 -‐	  Újságnyomó	  papír,	  kézi	  merítésű	  papír	  és	  egyéb	  mázolatlan	  papír	  és	  karton,	  nyomdai	  célokra t CP
1	  531 171211 00 0 055 - - Újságnyomó papír tekercsben vagy ívben t PR, CP
1	  532 171212 00 0 055 - - Kézi merítésű papír és karton t PR, CP
1	  533

171213 00 0 055
- - Papír és karton fény-, hő- vagy elektromosságérzékeny papír gyártásához; karbonalappapír; tapéta-
alappapír t PR, CP

1	  534 171214	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  papír	  és	  karton	  nyomdai	  célokra	  vagy	  író-‐,	  nyomópapír t CP
1	  535

171214 10 0 055
- - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék 
mechanikai rostanyagot tartalmaz, 40 g/m2-nél kisebb tömegű t PR

1	  536
171214	  30	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Grafikai	  papír	  és	  karton	  (író-‐	  ,	  nyomópapír	  és	  karton),	  tekercsben	  és	  ívben,	  mechanikai	  úton	  nyert	  
rostanyag-‐tartalma	  legfeljebb	  10	  tömegszázalék,	  tömege	  legalább	  40	  g/m2,	  legfeljebb	  150	  g/m2 t HU

1	  537
171214 35 0 055

- - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék 
mechanikai rostanyagot tartalmaz, legalább 40 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű, tekercsben t PR

1	  538
171214 39 0 055

- - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék 
mechanikai rostanyagot tartalmaz, legalább 40 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű, ívben t PR

1	  539
171214 50 0 055

- - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék 
mechanikai rostanyagot tartalmaz, több mint 150 g/m2 tömegű t PR

1	  540
171214 70 0 055

- - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely több mint 10 tömegszázalék 
mechanikai rostanyagot tartalmaz t PR

1	  541
171220	  00	  0	  055

-‐	  Toilett-‐	  vagy	  arcápoló	  tissue	  alappapír,	  törölköző	  vagy	  zsebkendőpapír,	  cellulózvatta	  és	  cellulózszálakból	  
álló	  szövedék t CP

1	  542
171220 30 0 055

- - Cellulózvatta háztartási vagy egészségügyi célokra, 36 cm-nél szélesebb tekercsben vagy olyan téglalap 
alakban, amelynek legalább az egyik oldala összehajtás nélkül 36 cm-nél hosszabb (négyzet alakú ívben is) t PR

1	  543 171220	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  Papíranyag(pép)	  háztartási	  termékek	  gyártásához:	  krepp-‐papír,	  tissue	  papír t HU
1	  544

171220 55 0 055

- - - Krepp-papír és cellulózszálakból álló szövedék, háztartási/egészségügyi célokra, 36 cm-nél szélesebb 
tekercsben, vagy összehajtás nélkül legalább az egyik oldalon 36 cm-nél hosszabb téglalap alakú ívben, 
legfeljebb 25 g/m2 tömeggel t PR

1	  545

171220 57 0 055

- - - Krepp-papír és cellulózszálakból álló szövedék, háztartási/egészségügyi célokra, 36 cm-nél szélesebb 
tekercsben, vagy összehajtás nélkül legalább az egyik oldalon 36 cm-nél hosszabb téglalap alakú ívben, 25 
g/m2-t meghaladó tömeggel t PR

1	  546 171220 90 0 055 - - Egyéb háztartási célú alappapír t PR
1	  547 171230	  00	  0	  055 -‐	  Hullámlemez-‐alappapírok t CP
1	  548

171231 00 0 055
- - Nem bevont, fehérítetlen nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) tekercsben vagy ívben (kivéve az 
írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, a lyukkártya- és lyukszalagpapírt) t PR, CP

1	  549
171232 00 0 055

- - Nem bevont nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) tekercsben vagy ívben (kivéve a fehérítettet, 
írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, a lyukkártya- és lyukszalagpapírt) t PR, CP

1	  550 171233 00 0 055 - - Félkémiai eljárással nyert hullám-alappapír (fluting) t PR, CP
1	  551 171234 00 0 055 - - Hulladékpapírból készült hullám alappapír (fluting) és egyéb hullám alappapír t PR, CP
1	  552 171235	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Tesztliner	  (hulladékpapírból	  készült	  hullámlemezhez	  vagy	  fedőréteghez) t CP
1	  553

171235 20 0 055
- - - Nem bevont testliner (hulladékpapírból nyert fedőréteg), legfeljebb 150 g/m2 tömegű, tekercsben vagy 
ívben t PR

1	  554
171235 40 0 055

- - - Nem bevont testliner (hulladékpapírból nyert fedőréteg), 150 g/m2-t meghaladó tömegű, tekercsben vagy 
ívben t PR

1	  555 171240	  00	  0	  055 -‐	  Mázolatlan	  (nem	  bevont)	  papír t CP
1	  556 171241	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Nem	  bevont	  nátronpapír;	  nátron	  zsákpapír,	  kreppelve	  vagy	  gyűrve t CP
1	  557

171241 20 0 055
- - - Nem bevont, fehérítetlen nátron zsákpapír (kivéve az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló 
papírt, lyukkártya- és lyukszalagpapírt) t PR

1	  558
171241 40 0 055

- - - Nem bevont nátron zsákpapír (kivéve a fehérítetlent, írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló 
papírt, a lyukkártya- és lyukszalagpapírt) t PR

1	  559
171241 60 0 055

- - - Nem bevont nátronpapír és -karton legfeljebb 150 g/m2 tömegben (kivéve a nátron csomagolópapírt és 
kartont (kraftliner), a nátron zsákpapírt az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra stb. szolgáló papírt) t PR

1	  560 171241 80 0 055 - - - Kreppelt vagy redőzött nátron zsákpapír, tekercsben vagy ívben t PR
1	  561

171242	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Szulfit	  csomagolópapír	  és	  egyéb	  nem	  bevont	  papír	  (kivéve:	  az	  írásra,	  nyomásra	  vagy	  más	  grafikai	  célra	  
szolgáló) t CP

1	  562 171242 20 0 055 - - - Szulfit csomagolópapír, tekercsben vagy ívben t PR
1	  563

171242 40 0 055

- - - Más, legfeljebb 150 g/m2 tömegű, nem bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (a 4802 
vámtarifaszám alá tartozó termékek, a hullám alappapír, a testliner, a szulfit csomagolópapír, a szűrő- vagy a 
nemezpapír és -karton kivételével) t PR

1	  564

171242 60 0 055

- - - Más, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m?-nél kisebb tömegű, nem bevont papír és karton, tekercsben 
vagy ívben (a 4802 vámtarifaszám alá tartozó termékek, a hullám alappapír, a testliner, a szulfit 
csomagolópapír, a szűrő- vagy a nemezpapír és -karton kivételével) t PR
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1	  565

171242 80 0 055

- - - Más, legalább 225 g/m2 tömegű, nem bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (a 4802 
vámtarifaszám alá tartozó termékek, a hullám alappapír, a testliner, a szulfit csomagolópapír, a szűrő- vagy a 
nemezpapír és -karton kivételével) t PR

1	  566 171243	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Szűrőpapír	  és	  -‐karton;	  -‐lemez t CP
1	  567 171243 30 0 055 - - - Nem bevont szűrőpapír és karton, tekercsben vagy ívben t PR
1	  568 171243 60 0 055 - - - Nem bevont nemezpapír és -karton, tekercsben vagy ívben t PR
1	  569 171244 00 0 055 - - Cigarettapapír (kivéve könyvecske vagy szivarkahüvely alakban), 5 cm-nél szélesebb tekercsben t PR, CP
1	  570 171250	  00	  0	  055 Nem	  bevont	  karton t HU
1	  571 171251	  00	  0	  055 -‐	  Nem	  bevont	  karton,	  szürke	  (fehérítetlen)	  belső	  réteggel t CP
1	  572 171251 10 0 055 - - Nem bevont karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel t PR
1	  573 171259	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  nem	  bevont	  karton t CP
1	  574 171259 10 0 055 - - Egyéb nem bevont karton t PR
1	  575 171260 00 0 055 - Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír t PR, CP
1	  576 171270	  00	  0	  055 -‐	  Tovább	  feldolgozott	  papír	  és	  karton t CP
1	  577

171271 00 0 055
- - Társított papír és karton, tekercsben vagy ívben (a szalmapapír és -karton is) felületi impregnálás vagy 
bevonás nélkül (a bitumennel, kátránnyal vagy aszfalttal laminált kivételével) t PR, CP

1	  578 171272 00 0 055 - - Kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír és karton (kivéve a zsákpapírt) t PR, CP
1	  579

171273	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Papír	  és	  karton,	  írásra,	  nyomtatásra	  vagy	  más	  nyomdai	  célra,	  kaolinnal	  vagy	  más	  szervetlen	  anyag	  
tartalmú	  mázréteggel t CP

1	  580

171273 36 0 055

- - - ,Fény-, hő- vagy elektromosságérzékeny papír és karton gyártására alkalmas bevont alappapír, amely 
legfeljebb 10 % százalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, valamint 
papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, legfeljebb 150 g/m2 tömegű t PR

1	  581
171273 60 0 055

- - - Kis négyzetmétertömegű bevont papír írásra, nyomtatásra, grafikai célra, 10 tömegszázaléknál több 
mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz t PR

1	  582
171273	  70	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  mázolt	  mechanikai	  grafikai	  papír	  írásra,	  nyomtatásra,	  grafikai	  célra,	  tekercsben	  és	  ívben,	  
mechanikai	  úton	  nyert	  rostanyag-‐tartalma	  10	  tömegszázaléknál	  nagyobb t HU

1	  583
171273 75 0 055

- - - - Egyéb bevont, grafikai papír, írásra, nyomtatásra, grafikai célra, 10 tömegszázaléknál több mechanikai 
eljárással nyert rostanyagtartalommal, tekercsben t PR

1	  584
171273 79 0 055

- - - - Egyéb bevont, grafikai papír, írásra, nyomtatásra, grafikai célra, 10 tömegszázaléknál több mechanikai 
eljárással nyert rostanyagtartalommal, ívben t PR

1	  585
171274 00 0 055

- - Nátronpapír (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt kivételével), kaolinnal vagy más 
szervetlen anyaggal bevont t PR, CP

1	  586
171275 00 0 055

- - Nátron kartonpapír (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt kivételével), kaolinnal vagy 
más szervetlen anyaggal bevont t PR, CP

1	  587 171276 00 0 055 - - Karbonpapír, önmásoló papír és más másoló- vagy átírópapír, tekercsben vagy ívben t PR, CP
1	  588

171277	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Papír,	  karton,	  cellulózvatta	  és	  cellulózrost-‐szövedék,	  mázolva,	  impregnálva,	  bevonva,	  felületileg	  festve	  
vagy	  nyomtatva,	  tekercsben	  vagy	  ívben t CP

1	  589 171277 10 0 055 - - - Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben t PR
1	  590 171277	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Öntapadó	  és	  gumival	  vagy	  ragasztó	  anyaggal	  bevont	  papír	  és	  karton,	  tekercsben	  vagy	  ívben t HU
1	  591 171277 33 0 055 - - - - Öntapadó papír és karton, tekercsben vagy ívben t PR
1	  592 171277 35 0 055 - - - - Gumival bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (az öntapadó kivételével) t PR
1	  593 171277	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Papír	  és	  karton,	  műanyaggal	  impregnált,	  bevont,	  fehérített,	  tekercsben	  vagy	  ívben t HU
1	  594

171277 55 0 055
- - - - Fehérített, 150 g/m2 tömeget meghaladó, műanyaggal bevont, impregnált vagy beborított papír és 
karton, tekercsben vagy ívben (az öntapadó kivételével) t PR

1	  595
171277 59 0 055

- - - - Műanyaggal bevont, impregnált vagy beborított papír és karton, tekercsben vagy ívben (az öntapadó, 
fehérített, 150 g/m2 tömeget meghaladó kivételével) t PR

1	  596
171277 70 0 055

- - - Viasszal, parafinviasszal, sztearinnal, olajjal vagy glicerinnel bevont, impregnált vagy borított papír és 
karton, tekercsben vagy ívben t PR

1	  597 171277 80 0 055 - - - M.n.s. más bevont papír vagy karton…, t PR
1	  598

171278	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Karton,	  szürke	  (fehérítetlen)	  belső	  réteggel	  (kivéve:	  az	  írásra,	  nyomásra	  vagy	  más	  grafikai	  célra	  szolgáló),	  
kaolinnal	  vagy	  más	  szervetlen	  anyag	  tartalmú	  mázréteggel t CP

1	  599

171278 20 0 055

- - - Nátronpapír és nátronkarton, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal 
bevonva, tekercsben, négyzet vagy téglalap alakú bármilyen méretben, ívben (az írásra, nyomtatásra vagy 
más grafikai célra szolgáló, valamint az olyan papír és karton kivételével, amely anyagában egyenletesen 
fehérített és több mint 95 tömegszázalék kémiailag feldolgozott rostanyagot tartalmaz a teljes 
rostanyagtartalomhoz viszonyítva) t PR

1	  600 171278 50 0 055 - - - Más többrétegű papír vagy karton, bevonva t PR
1	  601

171279	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Egyéb	  karton	  (kivéve:	  az	  írásra,	  nyomásra	  vagy	  más	  grafikai	  célra	  szolgáló),	  kaolinnal	  vagy	  más	  szervetlen	  
anyag	  tartalmú	  mázréteggel t CP

1	  602 171279	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Többrétegű	  papír	  és	  karton t HU
1	  603 171279 53 0 055 - - - - Többrétegű papír vagy karton, bevonva, minden rétege fehérített t PR
1	  604 171279 55 0 055 - - - - Többrétegű papír vagy karton, bevonva, csak egy külső rétege fehérített t PR
1	  605

171279 70 0 055
- - - Egyéb papír és karton tekercsben vagy ívben, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen 
anyaggal bevonva, kivéve a bármilyen grafikai célra használt papírt, a többrétegű papírt/kartont t PR

1	  606 171290	  00	  0	  706 -‐	  Papír	  és	  karton	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  607 171299 00 0 706 - - Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  608 17.2	   PAPÍRTERMÉK	  GYÁRTÁSA
1	  609 17.21	   PAPÍR	  CSOMAGOLÓESZKÖZ	  GYÁRTÁSA TE
1	  610 172110	  00	  0	  055 -‐	  Hullámpapír	  és	  -‐lemez,	  csomagolóeszköz	  papírból	  és	  kartonból t CP
1	  611 172111 00 0 055 - - Hullámpapír és -karton, tekercsben vagy ívben t PR, CP
1	  612 172112	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Papírzsák	  és	  -‐zacskó t CP
1	  613

172112 30 0 055
- - - Zsák és zacskó, amelynek talp-szélessége legalább 40 cm, papírból, kartonból, cellulózvattából és 
cellulózszálból álló szövedékből t PR

1	  614
172112 50 0 055

- - - Zsák és zacskó papírból, kartonból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből (kivéve azt, 
amelynek talpszélessége legalább 40 cm) t PR

1	  615 172113 00 0 055 - - Doboz, láda és tok hullámpapírból vagy -kartonból t PR, CP
1	  616 172114 00 0 055 - - Összehajtható doboz, láda és tok, a hullámpapírból és lemezből készültek kivételével t PR, CP
1	  617 172115	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Iratgyűjtő	  doboz,	  levélrendező,	  tároló	  doboz	  és	  hasonló	  cikkek	  papírból,	  irodai,	  üzleti	  vagy	  hasonló	  célra t CP
1	  618 172115 30 0 055 - - - Más csomagolóeszköz, beleértve a hanglemezborítót is, m.n.s. t PR
1	  619

172115 50 0 055
- - - Iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk papírból és kartonból, irodai, üzleti vagy 
hasonló célra t PR
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1	  620 172190	  00	  0	  706 -‐	  Hullámpapír	  és	  -‐lemez,	  valamint	  -‐dobozok	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  621

172199 00 0 706
- - Hullámpapír és -lemez, valamint papír csomagolóeszközök gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában 1000 Ft CP

1	  622 17.22	   HÁZTARTÁSI,	  EGÉSZSÉGÜGYI	  PAPÍRTERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
1	  623 172210	  00	  0	  055 -‐	  Háztartási	  és	  egészségügyi	  papír	  és	  papírtermékek t CP
1	  624

172211	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Toalett	  (WC)papír,	  zsebkendő,	  tisztító-‐	  és	  arctörlő	  kendő	  és	  kéztörlő,	  abrosz	  és	  szalvéta	  papíripari	  
rostanyagból,	  papírból,	  cellulózvattából	  vagy	  cellulózrost-‐szövedékből t CP

1	  625 172211 20 0 055 - - - Toalett- (WC-) papír t PR
1	  626

172211 40 0 055
- - - Zsebkendő, tisztító- vagy arckendő papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból 
álló szövedékből t PR

1	  627 172211 60 0 055 - - - Kéztörlő papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből t PR
1	  628

172211 80 0 055
- - - Asztalterítő és szalvéta papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló 
szövedékből t PR

1	  629

172212	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Egészségügyi	  betét	  és	  tampon,	  csecsemőpelenka	  és	  pelenkabetét	  és	  hasonló	  egészségügyi	  cikk,	  valamint	  
ruházati	  cikk	  és	  kellék	  papíripari	  rostanyagból,	  papírból,	  cellulózvattából	  vagy	  cellulózrost-‐szövedékből t CP

1	  630 172212 10 0 055 - - - Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk vattából t PR
1	  631

172212 20 0 055
- - - Egészségügyi betét, tampon és hasonló cikk papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és 
cellulózszálból álló szövedékből t PR

1	  632

172212 30 0 055

- - - Csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk papíripari rostanyagból, papírból, 
cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből, kivéve a toalett- (WC-) papírt, egészségügyi betétet, 
tampont és hasonló cikket t PR

1	  633 172212 40 0 055 - - - Vatta; más, vattából készült áru t PR
1	  634

172212 50 0 055
- - - Ruházati cikk és tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló 
szövedékből (kivéve a zsebkendőt, fejfedőt) t PR

1	  635 172212 90 0 055 - - - Háztartási, egészségügyi vagy kórházi termékek papírból stb., m.n.s. t PR
1	  636 172213 00 0 055 - - Tálca, tál, tányér, pohár és hasonló papírból és kartonból t PR, CP
1	  637 172290	  00	  0	  706 -‐	  Háztartási	  és	  egészségügyi	  papírtermékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  638 172299 00 0 706 - - Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  639 17.23	   IRODAI	  PAPÍRÁRU	  GYÁRTÁSA TE
1	  640 172310	  00	  0	  055 -‐	  Irodai	  papíráru t CP
1	  641

172311 00 0 055
- - Karbonpapír, önmásoló papír és más másoló- vagy átírópapír; sokszorosító stencil- és ofszet 
nyomólemezpapír; gumival vagy ragasztóanyaggal bevont papír t PR, CP

1	  642
172312	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Boríték,	  levélpapír,	  postai	  levelezőlap,	  képeslap	  papírból	  vagy	  kartonból;	  irodai	  papírárut,	  levelezőpapír-‐
készletet	  tartalmazó,	  papírból	  vagy	  kartonból	  készült	  doboz,	  kompendium,	  tasak,	  tárca	  és	  mappa t CP

1	  643 172312 30 0 055 - - - Boríték papírból vagy kartonból t PR
1	  644 172312 50 0 055 - - - Zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból t PR
1	  645 172312 70 0 055 - - - Levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa t PR
1	  646

172313	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Regiszter	  (nyilvántartókönyv),	  üzleti	  könyv	  (számlakönyv),	  iratgyűjtő,	  űrlap	  (formanyomtatvány)	  és	  más	  
irodai	  papíráru,	  papírból	  vagy	  kartonból t CP

1	  647
172313	  10	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Regiszter	  (nyilvántartókönyv),	  üzleti	  könyv	  (számlakönyv),	  iratgyűjtő,	  űrlap	  (formanyomtatvány)	  és	  más	  
irodai	  papíráru,	  papírból	  vagy	  kartonból t HU

1	  648 172313 13 0 055 - - - - Regiszter, üzleti könyv, megrendelőkönyv és orvosi vénytömb papírból vagy kartonból t PR
1	  649 172313 15 0 055 - - - - Jegyzetfüzet (notesz), írótömb, előjegyzési tömb papírból vagy kartonból t PR
1	  650 172313 17 0 055 - - - - Napló papírból vagy kartonból t PR
1	  651

172313 19 0 055
- - - - Programnaptár, címjegyzék, telefonszám-regiszter vagy másolófüzet papírból vagy kartonból (a napló 
kivételével) t PR

1	  652 172313 30 0 055 - - - Iskolai füzet papírból vagy kartonból t PR
1	  653 172313 50 0 055 - - - Iratrendező, dosszié és iratborító papírból vagy kartonból (a könyvborító kivételével) t PR
1	  654 172313 70 0 055 - - - Átírópapíros üzleti űrlap és karbonbetétlapos tömb, papírból vagy kartonból t PR
1	  655 172313 80 0 055 - - - Album minták, gyűjtemények, bélyegek vagy fényképek számára, papírból vagy kartonból t PR
1	  656 172313 90 0 055 - - - Irómappa és könyvborító, papírból vagy kartonból t PR
1	  657

172314 00 0 055
- - Egyéb papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy egyéb grafikai célra, nyomott, dombornyomású vagy 
perforált t PR, CP

1	  658 172390	  00	  0	  706 -‐	  Irodai	  papíráru	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  659 172399 00 0 706 - - Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  660 17.24	   TAPÉTAGYÁRTÁS TE
1	  661 172410	  00	  0	  055 -‐	  Tapéta t CP
1	  662 172411 00 0 055 - - Tapéta és hasonló falburkoló, átlátszó ablakpapír t PR, CP
1	  663 172412 00 0 055 - - Textil falburkoló, 45 cm vagy ennél szélesebb t PR, CP
1	  664 172490	  00	  0	  706 -‐	  Tapéta	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  665 172499 00 0 706 - - Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  666 17.29	   EGYÉB	  PAPÍR-‐,	  KARTONTERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
1	  667 172910	  00	  0	  055 -‐	  M.n.s.	  egyéb	  papír-‐	  és	  kartontermékek t CP
1	  668 172911	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Címke	  papírból	  vagy	  kartonból t CP
1	  669 172911 20 0 055 - - - Öntapadó nyomtatott címke papírból vagy kartonból t PR
1	  670 172911 40 0 055 - - - Nyomtatott címke papírból vagy kartonból (kivéve az öntapadót) t PR
1	  671 172911 60 0 055 - - - Öntapadó címke papírból vagy kartonból (kivéve a nyomtatottat) t PR
1	  672 172911 80 0 055 - - - Címke papírból vagy kartonból (kivéve a nyomtatottat, az öntapadót) t PR
1	  673 172912 00 0 055 - - Papíripari rostanyagból készült szűrőtömb, -tábla és -lap t PR, CP
1	  674

172919	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Cigarettapapír;	  -‐orsó,	  -‐cséve,	  -‐kopsz	  és	  hasonló	  cikkek;	  szűrőpapír	  és	  -‐karton;	  m.n.s.	  egyéb	  cikkek	  
papírból	  vagy	  kartonból t CP

1	  675 172919 10 0 055 - - - Cigarettapapír, legfeljebb 5 cm széles tekercsben vagy könyvecske, illetve szivarkahüvely alakban t PR
1	  676 172919 20 0 055 - - - Orsó, cséve, kopsz és hasonló papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból textilfonalak csévélésére t PR
1	  677

172919 30 0 055
- - - Orsó, cséve, kopsz és hasonló papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból (kivéve a textilfonalak 
csévélésére használtat) t PR

1	  678
172919	  50	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Szűrőpapír	  és	  -‐karton,	  tekercs,	  ív	  vagy	  számlap,	  regisztráló	  berendezéshez,	  előre	  nyomtatott,	  valamint	  
papíripari	  rostanyagból	  öntött	  vagy	  sajtolt	  áru t HU

1	  679 172919 51 0 055 - - - - Szűrőpapír és -karton, alakra vágva t PR
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1	  680
172919 55 0 055 - - - - Előre nyomtatott regisztrálóhengerek, -ívek és -számlapok regisztráló készülékhez papírból és kartonból t PR

1	  681 172919 57 0 055 - - - - Papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru t PR
1	  682 172919 85 0 055 - - - Más áru papírból és kartonból, m.n.s. t PR
1	  683 172990	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  papírtermék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  684 172999 00 0 706 - - Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  685 18	   NYOMDAI	  ÉS	  EGYÉB	  SOKSZOROSÍTÁSI	  TEVÉKENYSÉG
1	  686 18.1	   NYOMDAI	  TEVÉKENYSÉG
1	  687 18.11	   NAPILAPNYOMÁS TE
1	  688 181110 00 0 055 - Hetenként legalább négyszer megjelenő nyomtatott újság, folyóirat és időszakos kiadvány t PR
1	  689 18.12	   NYOMÁS	  (KIVÉVE:	  NAPILAP) TE
1	  690 181210	  00	  0	  706 -‐	  Nyomás	  (kivéve:	  napilap) 1000	  Ft CP
1	  691 181211 00 0 055 - - Posta-, illeték-, és hasonló postatiszta bélyeg, szárazbélyegzővel ellátott papír, csekkűrlap, bankjegy stb. t PR, CP
1	  692 181212	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Üzleti	  reklámanyag,	  katalógus,	  prospektus,	  reklámposzter	  és	  hasonlók	  nyomása t CP
1	  693 181212 30 0 055 - - - Nyomtatott kereskedelmi katalógus t PR
1	  694 181212 50 0 055 - - - Nyomtatott kereskedelmi reklámanyag (kivéve a kereskedelmi katalógus) t PR
1	  695 181213 00 0 055 - - Hetenként négynél kevesebbszer megjelenő nyomtatott újság, lap, folyóirat és időszakos kiadvány t PR
1	  696

181214	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Könyv,	  térképészeti	  termékek,	  hegy-‐	  és	  vízrajzi	  térkép,	  és	  minden	  más	  hasonló	  térkép;	  valamint	  kép,	  
terv,	  rajz,	  minta	  és	  fénykép,	  postai	  képeslap	  nyomása t CP

1	  697 181214 07 0 055 - - - Nyomtatott könyv, brosúra, szórólap és hasonló nyomtatott anyag, egyes lapokban t PR
1	  698 181214 14 0 055 - - - Nyomtatott könyv, brosúra, szórólap és hasonló nyomtatott anyag (kivéve egyes lapokban) t PR
1	  699 181214 21 0 055 - - - Nyomtatott gyermekképeskönyv, rajzoló- és kifestőkönyv t PR
1	  700 181214 28 0 055 - - - Nyomtatott szótár, enciklopédia és ilyen sorozatok folytatásai t PR
1	  701 181214 35 0 055 - - - Nyomtatott térkép, vízrajzi és más hasonló térkép könyv alakban t PR
1	  702 181214 42 0 055 - - - Nyomtatott térkép, vízrajzi és más hasonló térkép (kivéve könyv alakban) t PR
1	  703 181214 49 0 055 - - - Nyomtatott postai levelezőlap (illusztrálva is) t PR
1	  704

181214 56 0 055 - - - Nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is t PR
1	  705 181214 63 0 055 - - - Nyomtatott kép, minta és fénykép t PR
1	  706 181215 00 0 055 - - Címke nyomása t CP
1	  707 181216 00 0 706 - - Nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára 1000 Ft CP
1	  708 181219	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  M.n.s.	  egyéb	  nyomási	  szolgáltatás t CP
1	  709 181219 10 0 055 - - - Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is t PR
1	  710 181219 20 0 055 - - - Nyomtatott zenemű (a Braille-írással rögzített is) t PR
1	  711 181219 30 0 055 - - - Nyomtatott levonókép (levonómatrica) t PR
1	  712 181219 90 0 055 - - - Egyéb, m. n. s. nyomtatott anyag t PR
1	  713 18.13	   NYOMDAI	  ELŐKÉSZÍTŐ	  TEVÉKENYSÉG TE
1	  714 181310 00 0 706 - Szedés, klisékészítési szolgáltatás, betűszedés és fényszedés 1000 Ft PR, CP
1	  715 181320 00 0 706 - Nyomólemez 1000 Ft PR, CP
1	  716 181330 00 0 706 - Más grafikai szolgáltatások 1000 Ft PR, CP
1	  717 18.14	   KÖNYVKÖTÉS,	  KAPCSOLÓDÓ	  SZOLGÁLTATÁS TE
1	  718 181410	  00	  0	  706 -‐	  Könyvkötés 1000	  Ft CP
1	  719

181410 10 0 706
- - Könyvkötés, valamint könyvek és hasonló termékek kikészítése (hajtogatás, összeállítás, fűzés, ragasztás, 
vágás, befedés) 1000 Ft PR

1	  720
181410 30 0 706

- - Brosúrák, magazinok, katalógusok, minták és reklámnyomtatványok kötése és kikészítése, beleértve a 
hajtogatást, összeállítást, fűzést, ragasztást, vágást, befedést is 1000 Ft PR

1	  721
181410 50 0 706

- - Kötés és kikészítés, beleértve a nyomtatott papír/kartonpapír kikészítését is, kivéve a könyvek, brosúrák, 
magazinok, katalógusok, minták és reklámnyomtatványok kikészítését 1000 Ft PR

1	  722 18.2	   EGYÉB	  SOKSZOROSÍTÁS
1	  723 18.20	   EGYÉB	  SOKSZOROSÍTÁS TE
1	  724 182010	  00	  0	  194 -‐	  Hangfelvétel-‐sokszorosítás db CP
1	  725 182010 10 0 194 - - Hanglemezen rögzített hang sokszorosítása db PR
1	  726 182010 30 0 194 - - Legfeljebb 4 mm szélességű mágnesszalagon rögzített hang sokszorosítása db PR
1	  727 182010 50 0 194 - - 4 mm-nél szélesebb, de legfeljebb 6,5 mm széles mágnesszalagon rögzített hang sokszorosítása db PR
1	  728 182010 70 0 194 - - CD-n rögzített hang sokszorosítása db PR
1	  729 182020	  00	  0	  194 -‐	  Képfelvétel-‐sokszorosítás db CP
1	  730 182020 50 0 194 - - 6,5 mm-nél szélesebb mágnesszalagon rögzített hang- és képfelvétel sokszorosítása db PR
1	  731

182020 70 0 194
- - Videólemezen vagy más hordozókon rögzített hang- és képfelvétel sokszorosítása (a mágnesszalag 
kivételével) db PR

1	  732 182030	  00	  0	  706 -‐	  Szoftver-‐sokszorosítás 1000	  Ft CP
1	  733

182030 30 0 706
- - Automatikus adatfeldolgozó gépekben használt adatokat vagy utasításokat tartalmazó, legfeljebb 4 mm 
széles mágnesszalag sokszorosítása (kivéve a hang- vagy képfelvételt) 1000 Ft PR

1	  734
182030 50 0 706

- - Automatikus adatfeldolgozó gépekben használt adatokat vagy utasításokat tartalmazó, 4 mm-nél szélesebb 
mágnesszalag sokszorosítása (kivéve a hang- vagy képfelvételt) 1000 Ft PR

1	  735
182030 70 0 706

- - Automatikus adatfeldolgozó gépekben használt adatokat vagy utasításokat tartalmazó számítógépes 
adathordozó sokszorosítása (kivéve a mágnesszalagot, a hang- vagy képfelvételt) 1000 Ft PR

1	  736 CD	   KOKSZGYÁRTÁS,	  KŐOLAJFELDOLGOZÁS
1	  737 19	   KOKSZGYÁRTÁS,	  KŐOLAJ-‐FELDOLGOZÁS
1	  738 19.1	   KOKSZGYÁRTÁS
1	  739 19.10	   KOKSZGYÁRTÁS TE
1	  740 191010 00 0 055 - Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén t CP
1	  741 191020 00 0 055 - Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány t CP
1	  742 191030 00 0 055 - Szurok és szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból t PR, CP
1	  743 191040 00 0 055 - Egyéb kokszgyártási termék t HU
1	  744 191090	  00	  0	  706 -‐	  Kokszgyártással	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  745 191099 00 0 706 - - Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  746 19.2	   KŐOLAJ-‐FELDOLGOZÁS
1	  747 19.20	   KŐOLAJ-‐FELDOLGOZÁS TE
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1	  748 192010	  00	  0	  055 -‐	  Brikett	  és	  hasonló	  szilárd	  tüzelőanyagok t CP
1	  749 192011 00 0 055 - - Feketeszénbrikett és feketeszénből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok t CP
1	  750 192012 00 0 055 - - Barnaszén- és lignitbrikett, barnaszénből és lignitből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok t CP
1	  751 192013 00 0 055 - - Tőzegbrikett és tőzegből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok t CP
1	  752 192019 00 0 055 - - Egyéb brikett és hasonló szilárd tüzelőanyag t HU
1	  753 192020	  00	  0	  055 -‐	  Motorbenzin,	  kerozin,	  gázolaj,	  fűtőolaj t CP
1	  754 192021	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Motorbenzin	  (beleértve	  a	  repülőgépbenzint	  is) t CP
1	  755 192021 10 0 055 - - - Ólmozatlan motorbenzin (beleértve a repülőgépbenzint is) t HU
1	  756 192021 20 0 055 - - - Ólmozott motorbenzin (beleértve a repülőgépbenzint is) t HU
1	  757 192022 00 0 055 - - Benzin típusú repülőgépturbina-üzemanyag t CP
1	  758 192023	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  M.n.s.	  könnyű	  kőolajpárlatok	  és	  -‐készítményeik t CP
1	  759 192023	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Könnyűpárlatok,	  adalékmentes,	  alacsony	  oktánszámú	  benzin	  petrokémiai	  ipari	  továbbfelhasználásra t HU
1	  760 192023 11 0 055 - - - - Vegyipari benzin, továbbfelhasználásra t HU
1	  761 192023 19 0 055 - - - - Egyéb könnyűpárlat, máshova nem sorolt, ipari továbbfelhasználásra t HU
1	  762 192024 00 0 055 - - Kerozin t CP
1	  763 192025 00 0 055 - - Repülőgép kerozin típusú üzemanyaga t CP
1	  764 192026	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Gázolaj t CP
1	  765 192026 10 0 055 - - - Gázolaj dízelmotorokhoz (kőolaj párlata 180-380 C között), közúti, vasúti járműhöz és más dízelmotorhoz t HU
1	  766 192026 20 0 055 - - - Tüzelőolaj (kőolajpárlat 180-380 C között gőzfejlesztési és tüzelési célra) t HU
1	  767 192026 30 0 055 - - - Vegyipari gázolaj (kőolajpárlat 180-380 C között, petrokémiai és más ipari továbbfelhasználásra) t HU
1	  768 192027 00 0 055 - - M.n.s. közepes kőolajpárlatok és készítményeik t CP
1	  769 192028 00 0 055 - - M.n.s. egyéb fűtőolajok t CP
1	  770 192029	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kenőolajok;	  m.n.s.	  egyéb	  nehéz	  kőolajpárlatok	  és	  készítményeik t CP
1	  771 192029 10 0 055 - - - Motorolaj t HU
1	  772 192029 20 0 055 - - - Hajtóműolaj t HU
1	  773 192029 30 0 055 - - - Közlekedési eszköz egyéb kenőolaja t HU
1	  774 192029 40 0 055 - - - Turbinaolaj, kompresszorolaj t HU
1	  775 192029 50 0 055 - - - Hidraulikaolaj, ipari berendezésekhez t HU
1	  776 192029 60 0 055 - - - Differenciálolaj, reduktorolaj t HU
1	  777 192029 70 0 055 - - - Fehérolaj, folyékony parafin t HU
1	  778 192029 80 0 055 - - - Fémmegmunkálás kőolajalapú segédanyagai, gumi, kenőanyag, korróziógátló olaj t HU
1	  779 192029 90 0 055 - - - Egyéb kőolaj alapú segédanyagok t HU
1	  780 192030	  00	  0	  055 -‐	  Kőolajgázok	  és	  egyéb	  gáznemű	  szénhidrogének	  (kivéve:	  földgáz) t CP
1	  781 192031 00 0 055 - - Cseppfolyósított propán- és butángáz t CP
1	  782 192032 00 0 055 - - Etilén, propilén, butilén, butadién és egyéb kőolajgázok vagy gáznemű szénhidrogének (kivéve: a földgáz) t CP
1	  783 192040	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  kőolajtermékek t CP
1	  784 192041 00 0 055 - - Kőolaj vazelin, parafin-, kőolaj- és egyéb viaszok t CP
1	  785 192042 00 0 055 - - Kőolaj koksz és bitumen, a kőolajlepárlás egyéb maradéka t CP
1	  786 192090	  00	  0	  706 -‐	  Kőolaj-‐feldolgozással	  és	  brikettgyártással	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  787 192099 00 0 706 - - Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  788 CE	   VEGYI	  ANYAG,	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
1	  789 20	   VEGYI	  ANYAG,	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
1	  790 20.1	   VEGYI	  ALAPANYAG	  GYÁRTÁSA
1	  791 20.11	   IPARI	  GÁZ	  GYÁRTÁSA TE
1	  792 201110	  00	  0	  706 -‐	  Ipari	  gázok 1000	  Ft CP
1	  793 201111	  00	  0	  030 -‐	  -‐	  Hidrogén,	  argon,	  nemes	  gázok,	  nitrogén	  és	  oxigén m3 CP
1	  794 201111	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Hidrogén,	  argon,	  nemes	  gázok,	  nitrogén	  és	  oxigén t CP
1	  795 201111 20 0 030 - - - Argon m3 PR
1	  796 201111 20 0 055 - - - Argon t HU
1	  797 201111 30 0 030 - - - Nemesgázok (kivéve az argont) m3 PR
1	  798 201111 30 0 055 - - - Nemesgázok (kivéve az argont) t HU
1	  799 201111 50 0 030 - - - Hidrogén m3 PR
1	  800 201111 50 0 055 - - - Hidrogén t HU
1	  801 201111 60 0 030 - - - Nitrogén m3 PR
1	  802 201111 60 0 055 - - - Nitrogén t HU
1	  803 201111 70 0 030 - - - Oxigén m3 PR
1	  804 201111 70 0 055 - - - Oxigén t HU
1	  805 201112	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Széndioxid	  és	  nem	  fémek	  egyéb	  szervetlen	  oxigénvegyületei t CP
1	  806 201112 30 0 055 - - - Szén-dioxid t PR
1	  807 201112 50 0 055 - - - Kén-trioxid (kén-anhidrid), arzén-trioxid t PR
1	  808 201112 70 0 055 - - - Nitrogén-oxidok t PR
1	  809

201112 90 0 055
- - - Nemfémek szervetlen oxigénvegyületei (kivéve a kén-trioxidot (kén-anhidridet), arzén-trioxidot, nitrogén-
oxidot, szilikon-dioxidot, kén-dioxidot, szén-dioxidot) t PR

1	  810 201113 00 0 055 - - Cseppfolyós levegő, sűrített levegő t PR, CP
1	  811 201190	  00	  0	  706 -‐	  Ipari	  gázok	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  812 201199 00 0 706 - - Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  813 20.12	   SZÍNEZÉK,	  PIGMENT	  GYÁRTÁSA TE
1	  814 201210	  00	  0	  055 -‐	  Oxidok,	  peroxidok	  és	  hidroxidok t CP
1	  815 201211	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Cinkoxid	  és	  -‐peroxid,	  titánoxid t CP
1	  816 201211 30 0 055 - - - Cink-oxid, cink-peroxid t PR
1	  817 201211 50 0 055 - - - Titán-oxidok t HU
1	  818 201211 50 0 526 - - - Titán-oxidok t/TiO2 PR
1	  819 201212 00 0 055 - - Króm-, mangán-, ólom-, réz-oxidok, és -hidroxidok t PR, CP
1	  820 201219	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  fémoxidok,	  peroxidok	  és	  hidroxidok t CP
1	  821

201219 10 0 055
- - - Vas-oxidok és vas-hidroxidok; földfestékek Fe2O3-ra átszámítva legalább 70 tömegszázalék lekötött 
vastartalommal t PR

1	  822 201219 30 0 055 - - - Kobalt-oxidok és -hidroxidok; kereskedelmi kobalt-oxidok t PR
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1	  823
201219 50 0 055

- - - Lítium-oxid és -hidroxid; vanádium-oxidok és -hidroxidok; nikkel-oxidok és -hidroxidok; germánium-oxidok 
és cirkónium-dioxid t PR

1	  824 201219	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Molibdénoxid,	  -‐hidroxid	  és	  antimonoxid t HU
1	  825 201219 73 0 055 - - - - Molibdén-oxidok és -hidroxidok t PR
1	  826 201219 75 0 055 - - - - Antimon-oxidok t PR
1	  827 201219 90 0 055 - - - Más szervetlen bázisok, más fém-oxidok, -hidroxidok és -peroxidok t PR
1	  828 201220	  00	  0	  055 -‐	  Cserzőanyag-‐	  és	  színezőanyag-‐kivonatok,	  tanninok	  és	  származékaik,	  m.n.s.	  színezőanyagok t CP
1	  829

201221	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Szintetikus	  szerves	  színező	  anyagok	  és	  készítményeik;	  fluoreszcens	  hatóanyagú,	  luminofórként	  használt	  
szintetikus	  szerves	  termékek;	  színezőlakkok	  és	  készítményeik t CP

1	  830 201221 10 0 055 - - - Diszperziós színezékek és készítményeik t PR
1	  831 201221 20 0 055 - - - Savas színezékek, pácfestékszínezékek és készítményeik t PR
1	  832 201221 30 0 055 - - - Bázikus színezékek és készítményeik t PR
1	  833 201221 40 0 055 - - - Direkt színezékek és készítményeik t PR
1	  834 201221 50 0 055 - - - Más szintetikus szerves színezőanyagok t PR
1	  835 201221 60 0 055 - - - Szintetikus szerves fluoreszkáló színélénkítőként használt készítmények t PR
1	  836 201221 70 0 055 - - - Színes lakkfesték; színeslakkfesték-alapú készítmények t PR
1	  837

201222	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Növényi	  eredetű	  cserzőanyag-‐kivonatok,	  tanninok	  és	  sóik,	  étereik,	  észtereik	  és	  egyéb	  származékaik,	  
növényi	  vagy	  állati	  eredetű	  színezőanyagok t CP

1	  838 201222 50 0 055 - - - Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok; tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik t PR
1	  839

201222 70 0 055
- - - Növényi vagy állati eredetű színezőanyag és színezékek (beleértve a színezőkivonatokat is) (az állati 
korom kivételével) t PR

1	  840
201223	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Szintetikus	  szerves	  és	  szervetlen	  cserzőanyagok	  és	  készítményeik,	  cserzés	  előtt	  használatos	  enzim	  
készítmények t CP

1	  841 201223 30 0 055 - - - Szintetikus szerves cserzőanyagok t PR
1	  842 201223 50 0 055 - - - Szervetlen cserzőanyagok, cserzőkészítmények, előcserzésnél használt enzimes készítmények t PR
1	  843 201224	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  M.n.s.	  színezőanyagok,	  luminofórként	  használt	  szervetlen	  termékek t CP
1	  844 201224 15 0 055 - - - Titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények, legalább 80 tömegszázalék titán-dioxid-tartalommal t HU
1	  845 201224 15 0 526 - - - Titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények, legalább 80 tömegszázalék titán-dioxid-tartalommal t/TiO2 PR
1	  846

201224 19 0 055
- - - Titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények (kivéve azokat, amelyek legalább 80 tömegszázalék titán-
dioxidot tartalmaznak) t HU

1	  847
201224 19 0 526

- - - Titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények (kivéve azokat, amelyek legalább 80 tömegszázalék titán-
dioxidot tartalmaznak) t/TiO2 PR

1	  848
201224 50 0 055

- - - Más színezőanyag-; szervetlen- vagy ásványiszínezőanyag-alapú pigmentek és készítmények; 
luminoforként használt szervetlen termékek t PR

1	  849 201290	  00	  0	  706 -‐	  Színezék,	  pigment	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  850 201299 00 0 706 - - Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  851 20.13	   SZERVETLEN	  VEGYI	  ALAPANYAG	  GYÁRTÁSA TE
1	  852 201310	  00	  0	  055 -‐	  Dúsított	  urán	  és	  plutónium;	  kimerült	  urán	  és	  tórium;	  egyéb	  radioaktív	  elemek t CP
1	  853 201311 00 0 055 - - Dúsított urán, plutónium és vegyületeik t CP
1	  854 201312 00 0 055 - - Kimerült urán, tórium és vegyületeik t CP
1	  855

201313 00 0 055
- - Egyéb radioaktív elemek, izotópok és vegyületek; radioaktív elemeket, izotópokat és vegyületeket 
tartalmazó ötvözetek, diszperziók, kerámia termékek és keverékek (kivéve: urán) t CP

1	  856 201314 00 0 055 - - Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei t CP
1	  857 201320	  00	  0	  055 -‐	  M.	  n.	  s.	  vegyi	  elemek,	  szervetlen	  savak	  és	  vegyületek t CP
1	  858 201321	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Nemfém	  elemek t CP
1	  859 201321	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Klór,	  jód,	  fluor,	  bróm t HU
1	  860 201321 11 0 055 - - - - Klór t PR
1	  861 201321 16 0 055 - - - - Jód; fluor; bróm t PR
1	  862 201321 20 0 055 - - - Szublimált vagy kicsapott kén, kolloid kén t PR
1	  863 201321 30 0 055 - - - Szén (a korom és a szén m.n.s., egyéb formái is) t PR
1	  864 201321 40 0 055 - - - Bór, tellúr t PR
1	  865 201321 50 0 055 - - - Szilícium t PR
1	  866 201321 80 0 055 - - - Foszfor; arzén; szelén t PR
1	  867 201322	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Nemfémek	  halogén-‐	  vagy	  kénvegyületei t CP
1	  868 201322	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Nem-‐fém	  halogén-‐	  és	  oxihalogén	  vegyülete t HU
1	  869 201322 35 0 055 - - - - Foszfor-kloridok és foszfor-oxikloridok t PR
1	  870 201322 37 0 055 - - - - Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei (a foszfor-kloridok és foszfor-oxikloridok kivételével) t PR
1	  871 201322 60 0 055 - - - Nemfémek szulfidjai; kereskedelmi foszfor-triszulfid t PR
1	  872 201323 00 0 055 - - Alkálifémek vagy alkáliföldfémek; ritkaföldfémek, szkandium és ittrium; higany t PR, CP
1	  873 201324	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Sósav,	  óleum,	  foszforpentoxid,	  egyéb	  szervetlen	  savak,	  szilikon	  és	  kéndioxid t CP
1	  874 201324	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Hidrogén-‐klorid	  és	  klór-‐szulfonsav t HU
1	  875 201324 13 0 055 - - - - Hidrogén-klorid (sósav) t HU
1	  876 201324 13 0 511 - - - - Hidrogén-klorid (sósav) t/HCl PR
1	  877 201324 15 0 055 - - - - Klórszulfonsav t PR
1	  878 201324 34 0 055 - - - Kénsav; óleum t HU
1	  879 201324 34 0 527 - - - Kénsav; óleum t/H2SO4 PR
1	  880 201324	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Foszfor-‐pentoxid,	  foszforsavak	  és	  polifoszforsavak t HU
1	  881 201324 53 0 055 - - - - Foszfor-pentoxid t HU
1	  882 201324 53 0 521 - - - - Foszfor-pentoxid t/P2O5 PR
1	  883 201324 55 0 055 - - - - Foszforsavak és polifoszforsavak t HU
1	  884 201324 55 0 521 - - - - Foszforsavak és polifoszforsavak t/P2O5 PR
1	  885 201324 60 0 055 - - - A bór oxidjai; bórsavak, szervetlen savak (kivéve a hidrogén-fluoridot) t PR
1	  886 201324	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Hidrogén-‐fluorid	  ,	  szilícium-‐dioxid	  és	  kén-‐dioxid t HU
1	  887 201324 73 0 055 - - - - Hidrogén-fluorid (fluorhidrogénsav) t HU
1	  888 201324 73 0 512 - - - - Hidrogén-fluorid (fluorhidrogénsav) t/HF PR
1	  889 201324 75 0 055 - - - - Szilícium-dioxid t HU
1	  890 201324 75 0 524 - - - - Szilícium-dioxid t/SiO2 PR
1	  891 201324 77 0 055 - - - - Kén-dioxid t HU
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1	  892 201324 77 0 525 - - - - Kén-dioxid t/SO2 PR
1	  893 201325	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Oxid,	  hidroxid	  és	  peroxid,	  hidrazin,	  hidroxilamin	  és	  szervetlen	  sóik t CP
1	  894 201325	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Nátrium-‐hidroxid t HU
1	  895 201325	  20	  0	  520 -‐	  -‐	  -‐	  Nátrium-‐hidroxid t/NaOH HU
1	  896 201325 25 0 055 - - - - Nátrium-hidroxid (marónátron), szilárd t HU
1	  897 201325 25 0 520 - - - - Nátrium-hidroxid (marónátron), szilárd t/NaOH PR
1	  898 201325 27 0 055 - - - - Nátrium-hidroxid (marónátron) vizes oldatban (lúgkő) t HU
1	  899 201325 27 0 520 - - - - Nátrium-hidroxid (marónátron) vizes oldatban (lúgkő) t/NaOH PR
1	  900 201325 30 0 055 - - - Kálium-hidroxid (marókáli) t HU
1	  901 201325 30 0 516 - - - Kálium-hidroxid (marókáli) t/KOH PR
1	  902 201325 50 0 055 - - - Nátrium- vagy kálium-peroxid t PR
1	  903 201325 60 0 055 - - - Magnézium-hidroxid és -peroxid; stroncium- vagy báriumoxidok, -hidroxidok, -peroxidok t PR
1	  904 201325 70 0 055 - - - Alumínium-hidroxid t HU
1	  905 201325 70 0 505 - - - Alumínium-hidroxid t/Al2O3 PR
1	  906 201325 80 0 055 - - - Hidrazin, hidroxilamin és szervetlen sóik t PR
1	  907 201330	  00	  0	  055 -‐	  Fémhalogenátok;	  hipokloritok,	  klorátok	  és	  perklorátok t CP
1	  908 201331	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Fémhalogenátok t CP
1	  909 201331 10 0 055 - - - Fluoridok; szilikofluoridok, fluoraluminátok és egyéb komplex fluorsók t HU
1	  910 201331 10 0 509 - - - Fluoridok; szilikofluoridok, fluoraluminátok és egyéb komplex fluorsók t/F PR
1	  911 201331 30 0 055 - - - Kloridok (az ammónium-klorid kivételével) t PR
1	  912 201331 50 0 055 - - - Réz-oxikloridok és -hidroxikloridok, valamint oxikloridok és hidroxikloridok más fémekből t PR
1	  913 201331 70 0 055 - - - Bromidok és oxibromidok, jodidok és oxijodidok t PR
1	  914 201332	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Hipokloritok,	  klorátok	  és	  perklorátok t CP
1	  915 201332 30 0 055 - - - Hipokloritok; kereskedelmi kalcium-hipoklorit; kloritok; hipobromitok t HU
1	  916 201332 30 0 508 - - - Hipokloritok; kereskedelmi kalcium-hipoklorit; kloritok; hipobromitok t/Cl PR
1	  917 201332 50 0 055 - - - Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok t PR
1	  918 201340	  00	  0	  055 -‐	  Szulfidok,	  szulfátok,	  nitrátok,	  foszfátok	  és	  karbonátok t CP
1	  919 201341	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Szulfidok,	  szulfitok	  és	  szulfátok t CP
1	  920 201341 10 0 055 - - - Szulfidok; poliszulfidok, vegyileg nem meghatározottak is; ditionitok és szulfoxilátok t PR
1	  921 201341	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Szulfit	  és	  tioszulfát t HU
1	  922 201341 33 0 055 - - - - Szulfitok t HU
1	  923 201341 33 0 519 - - - - Szulfitok t/Na2S2O5 PR
1	  924 201341 35 0 055 - - - - Tioszulfátok t PR
1	  925 201341	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Alumínium-‐,	  bárium-‐	  és	  egyéb	  szulfát t HU
1	  926 201341 51 0 055 - - - - Bárium- vagy alumínium-szulfátok t PR
1	  927 201341 57 0 055 - - - - Szulfátok (az alumínium- és bárium-szulfát kivételével) t PR
1	  928 201341	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Timsó	  és	  peroxo-‐szulfát t HU
1	  929 201341 73 0 055 - - - - Timsók t PR
1	  930 201341 75 0 055 - - - - Peroxoszulfátok (perszulfátok) t PR
1	  931 201342	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Nitrát,	  foszfinát,	  foszfonát,	  foszfát	  és	  polifoszfát	  (kivéve:	  kálium) t CP
1	  932 201342 10 0 055 - - - Nitrátok (kivéve a kálium-nitrátot) t HU
1	  933 201342 10 0 517 - - - Nitrátok (kivéve a kálium-nitrátot) t/N PR
1	  934 201342 20 0 055 - - - Hipofoszfitok és foszfitok t PR
1	  935 201342 30 0 055 - - - Nátrium- és dinátrium-foszfát t HU
1	  936 201342 30 0 521 - - - Nátrium- és dinátrium-foszfát t/P2O5 PR
1	  937 201342 40 0 055 - - - Kalciumhidrogén-ortofoszfát (dikalcium-foszfát) t HU
1	  938 201342 40 0 521 - - - Kalciumhidrogén-ortofoszfát (dikalcium-foszfát) t/P2O5 PR
1	  939 201342 70 0 055 - - - Nátrium-trifoszfát (nátrium-tripolifoszfát) t HU
1	  940 201342 70 0 521 - - - Nátrium-trifoszfát (nátrium-tripolifoszfát) t/P2O5 PR
1	  941

201342 80 0 055
- - - Foszfátok (kivéve kalciumhidrogén-ortofoszfát és mono- vagy dinátrium-foszfát); Polifoszfátok (a nátrium-
trifoszfát kivételével) t PR

1	  942 201343	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Karbonátok t CP
1	  943 201343 10 0 055 - - - Nátrium-karbonát t HU
1	  944 201343 10 0 518 - - - Nátrium-karbonát t/Na2CO3 PR
1	  945 201343 20 0 055 - - - Nátrium-hidrogén-karbonát (nátrium-bikarbonát) t PR
1	  946 201343 40 0 055 - - - Kalcium-karbonát t PR
1	  947 201343 90 0 055 - - - Más karbonátok t PR
1	  948 201350	  00	  0	  050 -‐	  Egyéb	  fémsók kg CP
1	  949 201351	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Fémoxisavak	  és	  fémperoxisavak	  sói,	  kolloid	  állapotú	  nemesfémek kg CP
1	  950 201351 10 0 050 - - - Manganitok, manganátok és permanganátok; molibdátok; wolframátok kg PR
1	  951 201351 25 0 050 - - - Kromátok és dikromátok; peroxokromátok kg PR
1	  952

201351 75 0 050
- - - Fémoxisavak vagy fémperoxisavak sói (kromátok, dikromátok, peroxokromátok, manganitok, manganátok, 
permanganátok, molibdátok, wolframátok kivételével) kg PR

1	  953 201351	  80	  0	  050 -‐	  -‐	  -‐	  Ezüstnitrát,	  egyéb	  nemesfém-‐kolloid kg HU
1	  954 201351 83 0 050 - - - - Ezüstnitrát kg PR
1	  955

201351 85 0 050
- - - - Nemesfémek kolloid állapotban, nemesfémek vegyületei és nemesfémek amalgámjai, (kivéve az 
ezüstnitrátot) kg PR

1	  956
201352	  00	  0	  050

-‐	  -‐	  M.n.s.	  szervetlen	  vegyületek,	  beleértve	  a	  desztillált	  vizet	  és	  az	  amalgámokat	  (kivéve:	  a	  nemesfémek	  
amalgámjai) kg CP

1	  957 201352 50 0 050 - - - Desztillált és vezetőképes vagy hasonló tisztaságú víz kg PR
1	  958

201352 70 0 050
- - - Higany szerves vagy szervetlen, kémiailag higanyként meghatározott vegyületei (az amalgámok 
kivételével) kg PR

1	  959
201352 75 0 050

- - - Higany szerves vagy szervetlen, nem kémiailag higanyként meghatározott vegyületei (az amalgámok 
kivételével) kg PR

1	  960
201352 90 0 050

- - - M.n.s.szervetlen vegyületek, amalgámok (a desztillált vagy vezetőképes és hasonló tisztaságú víz, a 
cseppfolyós levegő és a sűrített levegő, a nemesfémek amalgámjai kivételével) kg PR

1	  961 201360	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  szervetlen	  vegyi	  alapanyagok 1000	  Ft CP
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1	  962
201361 00 0 055

- - Nehézvíz (deutérium-oxid), izotópok és azok vegyületei (kivéve a radioaktív- és a hasadó- vagy 
hasadóanyagot tartalmazó kémiai izotópokat) t PR, CP

1	  963
201362	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Cianidok,	  oxicianidok	  és	  komplex	  cianidok,	  fulminátok,	  cianátok	  és	  tiocianátok,	  szilikátok,	  borátok,	  
perborátok,	  szervetlen	  savak	  vagy	  peroxosavak	  egyéb	  sói t CP

1	  964 201362 20 0 055 - - - Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok t PR
1	  965 201362 30 0 055 - - - Borátok; peroxoborátok (perborátok) t HU
1	  966 201362 30 0 506 - - - Borátok; peroxoborátok (perborátok) t/B2O3 PR
1	  967 201362 40 0 055 - - - Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok t HU
1	  968 201362 40 0 524 - - - Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok t/SiO2 PR
1	  969 201362 70 0 055 - - - Kettős vagy komplex szilikátok t PR
1	  970 201362 80 0 055 - - - Szervetlen savak vagy peroxosavak sói (az azidok és a kettős vagy komplex szilikátok kivételével) t PR
1	  971 201363 00 0 055 - - Hidrogén-peroxid t HU
1	  972 201363 00 0 510 - - Hidrogén-peroxid t/H2O2 PR, CP
1	  973 201364	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Foszfidok,	  karbidok,	  hidridek,	  nitridek,	  azidok,	  szilicidek	  és	  boridok t CP
1	  974 201364 50 0 055 - - - Karbidok, vegyileg nem meghatározottak is t PR
1	  975

201364 80 0 055
- - - Foszfidok (a ferrofoszfor kivételével), vegyileg nem meghatározottak is; hidridek, nitridek, azidok, szilicidek 
és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 20 13 64 50 tétel alá is tartozó karbidvegyületek kivételével t PR

1	  976 201365 00 0 055 - - Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium vegyületei, vagy e vegyületek keverékei t PR, CP
1	  977 201366 00 0 055 - - Kén (a nyers, szublimált, kicsapott és kolloid kivételével) t PR, CP
1	  978 201367 00 0 055 - - Pörkölt vaspirit t PR, CP
1	  979

201368 00 0 053
- - Szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy 
durván alakított g PR, CP

1	  980 201369 00 0 055 - - Egyéb ki nem emelt szervetlen vegyi alapanyag t HU
1	  981 201390	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  szervetlen	  alapanyagok	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
1	  982 201399 00 0 706 - - Szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
1	  983 20.14	   SZERVES	  VEGYI	  ALAPANYAG	  GYÁRTÁSA TE
1	  984 201410	  00	  0	  055 -‐	  Szénhidrogének	  és	  származékaik t CP
1	  985 201411	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Aciklikus	  szénhidrogének t CP
1	  986 201411 20 0 055 - - - Telített aciklikus szénhidrogének t PR
1	  987 201411 30 0 055 - - - Telítetlen aciklikus szénhidrogének, etilén t PR
1	  988 201411 40 0 055 - - - Telítetlen aciklikus szénhidrogének, propén (propilén) t PR
1	  989 201411 50 0 055 - - - Telítetlen aciklikus szénhidrogének, butén (butilén) és izomerjei t PR
1	  990 201411 60 0 055 - - - 1,3-butadién és izoprén t PR
1	  991 201411 90 0 055 - - - Telítetlen aciklikus szénhidrogének (az etilén, propén, butén, 1,3-butadién és izoprén kivételével) t PR
1	  992 201412	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Ciklikus	  szénhidrogének t CP
1	  993 201412	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Ciklohexán,	  ciklán,	  ciklén	  és	  cikloterpén t HU
1	  994 201412 13 0 055 - - - - Ciklohexán t PR
1	  995 201412 15 0 055 - - - - Ciklánok, ciklének és cikloterpének (a ciklohexán kivételével) t PR
1	  996 201412	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Benzol	  és	  toluol t HU
1	  997 201412 23 0 055 - - - - Benzol t PR
1	  998 201412 25 0 055 - - - - Toluol t PR
1	  999 201412	  40	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Orto-‐xilol,	  para-‐xilol,	  meta-‐xilol	  és	  kevert	  xilol	  izomerek t HU
2	  000 201412 43 0 055 - - - - Orto-xilol t PR
2	  001 201412 45 0 055 - - - - Para-xilol t PR
2	  002 201412 47 0 055 - - - - Meta-xilol és xilolizomerek keveréke t PR
2	  003 201412 50 0 055 - - - Sztirol t PR
2	  004 201412 60 0 055 - - - Etil-benzol t PR
2	  005 201412 70 0 055 - - - Kumol t PR
2	  006 201412 90 0 055 - - - Más ciklikus szénhidrogének t PR
2	  007 201413	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Aciklikus	  szénhidrogének	  klórozott	  származékai t CP
2	  008 201413	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Klórmetán	  (metilklorid)	  és	  klóretán	  (etilklorid),	  és	  diklórmetán	  /metilénklorid t HU
2	  009 201413 13 0 055 - - - - Klór-metán (metil-klorid) és klór-etán (etil-klorid) t PR
2	  010 201413 15 0 055 - - - - Diklór-metán (metilén-diklorid) t PR
2	  011 201413	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Kloroform	  /triklórmetán/	  és	  széntetraklorid t HU
2	  012 201413 23 0 055 - - - - Kloroform (triklór-metán) t PR
2	  013 201413 25 0 055 - - - - Tetraklór-metán (szén-tetraklorid) t PR
2	  014

201413	  50	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  1,2-‐diklóretán	  (etiléndiklorid)	  és	  alifás	  szénhidrogének	  máshová	  nem	  sorolt	  egyéb	  telített	  klórozott	  
származékai t HU

2	  015 201413 53 0 055 - - - - 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid) t PR
2	  016 201413 57 0 055 - - - - Aciklikus szénhidrogének m.n.s., telített klórozott származékai t PR
2	  017

201413	  70	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Vinilkorid	  (klóretilén),	  triklóretilén,	  tetraklóretilén	  (perklóretilén),	  tetrakloroetilén	  (perkloroetilén)	  és	  
alifás	  szénhidrogének	  egyéb	  telítetlen	  klórozott	  származékai t HU

2	  018 201413 71 0 055 - - - - Vinil-klorid (klór-etilén) t PR
2	  019 201413 74 0 055 - - - - Triklór-etilén; tetraklór-etilén (perklór-etilén) t PR
2	  020

201413 79 0 055
- - - - Aciklikus szénhidrogének telítetlen klórozott származékai (a vinil-klorid, a triklór-etilén, a tetraklór-etilén 
kivételével) t PR

2	  021 201414	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Klórozott	  és	  nem	  klórozott	  szénhidrogének	  szulfo-‐,	  nitro-‐	  vagy	  nitrozoszármazékai t CP
2	  022 201414 50 0 055 - - - Szénhidrogének csak szulfocsoportot tartalmazó származékai, azok sói és etilészterei t PR
2	  023 201414 70 0 055 - - - Szénhidrogének csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékai t PR
2	  024

201414 90 0 055
- - - Szénhidrogének származékai (a csak szulfocsoportot tartalmazó származékok, azok sói és etilészterei, a 
csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok kivételével) t PR

2	  025 201419	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Szénhidrogének	  egyéb	  származékai t CP
2	  026 201419 10 0 055 - - - Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott vagy jódozott származékai t PR
2	  027 201419 30 0 055 - - - Aciklikus szénhidrogének legalább 2 különböző halogént tartalmazó halogénszármazékai t PR
2	  028 201419 50 0 055 - - - Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén-szénhidrogének halogén származékai t PR
2	  029 201419 70 0 055 - - - Aromás szénhidrogének halogénszármazékai t PR
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2	  030
201420	  00	  0	  055

-‐	  Alkoholok,	  fenolok,	  fenolalkoholok	  és	  halogén-‐,	  szulfo-‐,	  nitro-‐	  vagy	  nitrozoszármazékaik;	  ipari	  
zsíralkoholok t CP

2	  031 201421 00 0 055 - - Ipari zsíralkohol t PR, CP
2	  032 201422	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyértékű	  alkoholok t CP
2	  033 201422 10 0 055 - - - Metanol (metil-alkohol) t PR
2	  034 201422 20 0 055 - - - Propanol (propil-alkohol) és izopropanol (izopropil-alkohol) t PR
2	  035 201422 30 0 055 - - - Butanol (normál butil-alkohol) t PR
2	  036 201422 40 0 055 - - - Butanolok (kivéve a normál butil-alkoholt) t PR
2	  037

201422	  60	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Oktanol	  (oktilalkohol)	  és	  izomérjei,	  lauril-‐,	  cetil-‐,	  sztearilalkohol	  és	  egyéb	  monoalkohol	  (kivéve	  metil,	  
propil,	  izopropil,	  n-‐butil,	  egyéb	  butanol,	  oktil) t HU

2	  038 201422 63 0 055 - - - - Oktanol (oktil-alkohol) és izomerjei t PR
2	  039

201422 65 0 055
- - - - Lauril-alkohol, cetil-alkohol, sztearil-alkohol és más telített egyértékű alkoholok (a metil, propil, izopropil, 
normál butil, más butanlolok, oktil kivételével) t PR

2	  040 201422 70 0 055 - - - Telítetlen egyértékű alkoholok t PR
2	  041 201423	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Diolok,	  többértékű	  alkoholok,	  ciklikus	  alkoholok	  és	  származékaik t CP
2	  042 201423 10 0 055 - - - Etilén-glikol (etán-diol) t PR
2	  043 201423 20 0 055 - - - Propilén-glikol (1,2 propán-diol) t PR
2	  044 201423	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  D-‐glucitol	  (szorbitol)	  és	  egyéb	  diol	  és	  egyéb	  többértékü	  alkohol t HU
2	  045 201423 33 0 055 - - - - D-glucit (szorbit) t PR
2	  046 201423 39 0 055 - - - - Diolok és többértékű alkoholok (az etilén-glikol és a propilén-glikol, D-glucit kivételével) t PR
2	  047 201423 50 0 055 - - - Aciklikus alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai t PR
2	  048 201423 60 0 055 - - - Glicerin (a szintetikus is [kivéve a nyers glicerinvizet és -lúgot]) t PR
2	  049

201423	  70	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Ciklán-‐,	  ciklén-‐,	  vagy	  cikloterpén	  alkohol	  és	  ezek	  halogén-‐,	  szulfo-‐,	  nitro-‐	  vagy	  nitrozoszármazékai	  és	  
egyéb	  aromás	  alkohol	  és	  ezek	  halogén-‐,	  szulfo-‐,	  nitro-‐	  vagy	  nitrozoszármazékai t HU

2	  050 201423 73 0 055 - - - - Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai t PR
2	  051 201423 75 0 055 - - - - Aromás alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai t PR
2	  052 201424	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Fenolok,	  fenolalkoholok	  és	  fenolszármazékok t CP
2	  053 201424 10 0 055 - - - Monofenolok t PR
2	  054 201424	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  4,4-‐izopropildéndifenol	  (bisfenol	  A,	  di-‐fenilpropán)	  és	  sói,	  polifenol	  és	  sói;	  fenol-‐alkohol t HU
2	  055 201424 33 0 055 - - - - 4,4'-izopropilidén-difenol (biszfenol A, difenilol-propán) és sói t PR
2	  056 201424 39 0 055 - - - - Polifenolok (a sókat is beleértve, a 4,4'-izopropilidén-difenolt kivéve) és fenol-alkoholok t PR
2	  057 201424 50 0 055 - - - Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai t PR
2	  058 201430	  00	  0	  706 -‐	  Ipari	  monokarboxil-‐zsírsavak,	  karbonsavak	  és	  származékaik 1000	  Ft CP
2	  059 201431	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Ipari	  monokarboxil-‐zsírsavak,	  finomításból	  származó	  olajsavak t CP
2	  060 201431 20 0 055 - - - Ipari sztearinsav t PR
2	  061 201431 30 0 055 - - - Ipari olajsav t PR
2	  062 201431 50 0 055 - - - Ipari tallolajzsírsav t PR
2	  063 201431	  90	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  ipari	  monokarboxil	  zsirsav t HU
2	  064 201431 95 0 055 - - - - Ipari, desztillált monokarboxil-zsírsav (a sztearin, olaj és tallolaj kivételével) t PR
2	  065 201431 97 0 055 - - - - Ipari monokarboxil-zsírsav (a sztearin, olaj, tallolaj, desztillált kivételével) t PR
2	  066 201432	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Telített	  aciklikus	  monokarbonsavak	  és	  származékaik t CP
2	  067 201432	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Etilacetát	  és	  ecetsav	  egyéb	  észtere t HU
2	  068 201432 15 0 055 - - - - Etil-acetát t PR
2	  069 201432 19 0 055 - - - - Ecetsav észterei (az etil-acetát kivételével) t PR
2	  070 201432 20 0 055 - - - Mono-, di- vagy triklór-ecetsavak, propion-, vaj-, és pentánsavak, ezek sói és észterei t PR
2	  071 201432 35 0 055 - - - Palmitinsav, sztearinsav, sóik és észtereik t PR
2	  072 201432 50 0 055 - - - Hangyasav, ennek sói és észterei t PR
2	  073 201432	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Ecetsav	  ecetsavanhidrid,	  ecetsav	  egyéb	  sói t HU
2	  074 201432 71 0 055 - - - - Ecetsav t PR
2	  075 201432 77 0 055 - - - - Ecetsavanhidrid t PR
2	  076 201432 78 0 055 - - - - Ecetsav sói t PR
2	  077 201432 80 0 055 - - - Laurinsavak és más, sók és észterek t PR
2	  078

201433	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Telítetlen	  aciklikus	  monokarbonsavak,	  ciklán-‐,	  ciklén-‐	  vagy	  cikloterpén-‐polikarbonsavak	  és	  származékaik kg CP
2	  079 201433 10 0 050 - - - Akrilsav és sói és más monokarbonsavak kg PR
2	  080 201433 20 0 050 - - - Akrilsav észterei kg PR
2	  081 201433 30 0 050 - - - Metakrilsav és sói kg PR
2	  082 201433 40 0 050 - - - Metakrilsav észterei kg PR
2	  083 201433 50 0 050 - - - Olajsav, linolsav vagy linolénsav, ezek sói és észterei kg PR
2	  084

201433	  60	  0	  050
-‐	  -‐	  -‐	  Benzoesav,	  sói	  és	  észterei,	  benzoilperoxid	  és	  benzoilklorid,	  benzoilperoxid	  és	  benzoilklorid	  és	  
fenilecetsav,	  sói	  és	  észterei kg HU

2	  085 201433 63 0 050 - - - - Benzoesav, sói és észterei kg PR
2	  086 201433 65 0 050 - - - - Benzoil-peroxid és benzoil-klorid kg PR
2	  087 201433 67 0 050 - - - - Fenil-ecetsav, sói és észterei kg PR
2	  088

201433 70 0 050
- - - Aromás monokarbonsavak, (anhidridek), halogenidek, peroxidok, peroxisavak, ezek származékai, kivéve 
a benzoesavat, a fenil-ecetsavat, ezek sóit/észtereit, a benzoil-peroxidot, a benzoil-kloridot kg PR

2	  089 201433	  80	  0	  050 -‐	  -‐	  -‐	  Oxálsav,	  azelainsav,	  maleinsav,	  ciklán-‐,	  ciklénsav	  és	  sóik,	  adipinsav,	  sói	  és	  észterei,	  maleinsavanhidrid kg HU
2	  090 201433 83 0 050 - - - - Oxálsav, azelainsav, malonsav, más, ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén polikarbonsav, sóik kg PR
2	  091 201433 85 0 050 - - - - Adipinsav, sói és észterei kg PR
2	  092 201433 87 0 050 - - - - Maleinsavanhidrid kg PR
2	  093

201434	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Aromás	  mono-‐	  és	  polikarbonsavak	  oxigéntartalmú	  csoportokkal	  és	  származékaik	  (kivéve:	  a	  szalicilsav	  és	  
sói) t CP

2	  094 201434 10 0 055 - - - Dibutil- és dioktil-ortoftalátok t PR
2	  095 201434 20 0 055 - - - Ortoftálsav más észterei t PR
2	  096 201434 30 0 055 - - - Ftálsavanhidrid; tereftálsav és sói t PR
2	  097

201434 40 0 055
- - - Aromás polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai, valamint ezek halogén-, 
szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai (ortoftálsav észterei, ftálsavanhidrid, tereftálsav és sói kivételével) t PR
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2	  098 201434	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Citromsav,	  sói,	  észterei,	  karbonsav	  alkohol-‐,	  fenol-‐,	  aldehid-‐,	  vagy	  keton-‐csoportokkal t HU
2	  099 201434 73 0 055 - - - - Citromsav és annak sói és észterei t PR
2	  100 201434 75 0 055 - - - - Alkohol-, fenol-, aldehid- vagy keton-funkciós karbonsavak t PR
2	  101 201440	  00	  0	  706 -‐	  Szerves	  vegyületek	  nitrogéntartalmú	  csoportokkal 1000	  Ft CP
2	  102 201441	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Aminovegyületek t CP
2	  103 201441	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Mono-‐,	  di-‐	  vagy	  trimetilamin	  és	  sóik,	  valamint	  egyéb	  alifás	  monoamin,	  származékai,	  sói t HU
2	  104 201441 13 0 055 - - - - Metil-amin, di- vagy trimetil-amin és ezek sói t PR
2	  105 201441 19 0 055 - - - - Más aciklikus monoaminok és származékaik; ezek sói t PR
2	  106 201441	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Hexametiléndiamin	  és	  sói,	  etiléndiamin	  és	  sói,	  valamint	  egyéb	  alifás	  amin,	  sói t HU
2	  107 201441 23 0 055 - - - - Hexametilén-diamin és sói; etilén-diamin és sói t PR
2	  108 201441 29 0 055 - - - - Más aciklikus poliaminok és származékaik; ezek sói t PR
2	  109 201441 30 0 055 - - - Ciklán-, ciklén-, vagy cikloterpén mono- vagy poliaminok és ezek származékai; valamint ezek sói t PR
2	  110 201441	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Anilin-‐származék	  és	  sói,	  valamint	  egyéb	  aromás	  monoamin,	  származékai	  és	  sói t HU
2	  111 201441 51 0 055 - - - - Anilin és sói (származékai kivételével) t PR
2	  112 201441 53 0 055 - - - - Anilinszármazékok és sóik t PR
2	  113 201441 59 0 055 - - - - Más aromás monoaminok és származékaik; ezek sói t PR
2	  114 201441 70 0 055 - - - Aromás poliaminok és származékaik, valamint ezek sói t PR
2	  115 201442	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Oxigénfunkciós	  aminovegyületek	  (kivéve:	  a	  lizin	  és	  glutaminsav) t CP
2	  116 201442	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Etanolaminok,	  aminoalkohol,	  éterei	  és	  észterei	  csak	  egy	  fajta	  oxigén-‐funkciós	  csoporttal,	  	  ezek	  sói t HU
2	  117 201442 33 0 055 - - - - Monoetanol-amin és sói t PR
2	  118 201442 35 0 055 - - - - Dietanol-amin és sói t PR
2	  119 201442 37 0 055 - - - - Trietanol-amin és sói t PR
2	  120

201442 39 0 055
- - - - Aminoalkoholok, ezek éterei és észterei csak 1 oxigénfunkciós csoporttal, valamint ezek sói (kivéve a 
monoetanol-amint és sóit, a dietanol-amint és sóit, a trietanol-amint és sóit) t PR

2	  121
201442 90 0 055

- - - Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal (az aminoalkoholok, azok észterei, éterei és sói, a lizin, annak 
sói és észterei, a glutaminsav, annak sói és észterei kivételével) t PR

2	  122 201443	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Ureinek,	  karboximid	  vagy	  nitrilcsoport	  tartalmú	  vegyületek	  és	  származékaik kg CP
2	  123 201443 10 0 050 - - - Ureinek és származékaik, valamint ezek sói kg PR
2	  124 201443 20 0 050 - - - Szaharin és sói kg PR
2	  125 201443 30 0 050 - - - Imidek és származékaik, valamint ezek sói (a szaharin és sói kivételével) kg PR
2	  126 201443 40 0 050 - - - Iminek és származékaik, valamint ezek sói kg PR
2	  127 201443 50 0 050 - - - Akril-nitril kg PR
2	  128 201443 60 0 050 - - - 1-ciánguanidin (dicián-diamid) kg PR
2	  129 201443 70 0 050 - - - Nitrilfunkciós vegyületek (az akrilnitril, 1-ciánguanidin [dicián-diamid] kivételével) kg PR
2	  130 201444	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  nitrogéncsoport	  tartalmú	  vegyületek t CP
2	  131 201444 20 0 055 - - - Diazo-, azo- vagy azoxivegyületek t PR
2	  132 201444 30 0 055 - - - Hidrazin vagy hidroxilamin szerves származékai t PR
2	  133 201444 50 0 055 - - - Izocianátok t PR
2	  134 201444 90 0 055 - - - Egyéb nitrogénfunkciós vegyületek (az izocianátok kivételével) t PR
2	  135 201450	  00	  0	  706 -‐	  Szerves	  kénvegyületek,	  egyéb	  szerves	  és	  szervetlen	  vegyületek,	  m.n.s.	  heterociklikus	  vegyületek 1000	  Ft CP
2	  136 201451	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Szerves	  kénvegyületek,	  egyéb	  szerves	  és	  szervetlen	  vegyületek t CP
2	  137 201451	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Szerves	  kénvegyületek t HU
2	  138 201451 33 0 055 - - - - Tiokarbamátok és ditiokarbamátok; mono-, di- vagy tetraszulfid-tiuram; metionin t PR
2	  139 201451 39 0 055 - - - - Más szerves kénvegyületek t PR
2	  140 201451 50 0 055 - - - Szerves-szervetlen vegyületek (a szerves kénvegyületek kivételével) t PR
2	  141 201452	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  M.n.s.	  heterociklikus	  vegyületek;	  nukleinsav	  és	  sóik kg CP
2	  142 201452 15 0 050 - - - Tetrahidrofurán, 2-furaldehid, furfuril-alkohol, tetrahidro-furfuril-alkohol és piperonál kg PR
2	  143 201452 25 0 050 - - - Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek (más laktonok kivételével) kg PR
2	  144

201452 30 0 050
- - - Nem fuzionált imidazolgyűrűt tartalmazó, csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek (a 
hidantoin és származékai kivételével) kg PR

2	  145 201452 60 0 050 - - - Melamin kg PR
2	  146

201452 80 0 050

- - - Szerkezetükben nem fuzionált piridingyűrűt tartalmazó vegyületek vagy kinolin- vagy izokinolin-
gyűrűrendszert szerkezetében tartalmazó vegyületek tovább nem fuzionálva; laktámok; más, csak nitrogén-
heteroatomos heterociklikus vegyületek (szerkezetükben nem fuzionált pirazolgyűrűt, nem fuzionált 
imidazolgyűrűt, piridingyűrűt, piperazingyűrűt vagy nem fuzionált triazingyűrűt tartalmazó vegyületek 
kivételével) kg PR

2	  147 201452 90 0 050 - - - Nukleinsavak és más heterociklikus vegyületek - tiazol, benzotiazol és más gyűrűk kg PR
2	  148

201453	  00	  0	  050
-‐	  -‐	  Foszforsav-‐észterek	  és	  egyéb	  szervetlen	  savak	  észterei	  (kivéve:	  a	  hidrogén	  halidok	  észterei),	  sóik	  és	  
halogénezett,	  szulfonált,	  nitrált	  vagy	  nitrozált	  származékaik kg CP

2	  149
201453 50 0 050

- - - Foszforsavészterek és sóik, (a lakto-foszfátok is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy 
nitrozoszármazékai) kg PR

2	  150
201453 80 0 050

- - - Nemfémek más szervetlen savainak észterei (a hidrogén-halidok észterei kivételével) és sóik; ezek 
halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR

2	  151 201460	  00	  0	  706 -‐	  Éterek,	  szerves	  peroxidok,	  epoxidok,	  acetálok,	  félacetálok,	  egyéb	  szerves	  vegyületek 1000	  Ft CP
2	  152 201461	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Aldehidcsoport	  tartalmú	  vegyületek t CP
2	  153 201461	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Metanal,	  etanal,	  butanal,	  egyéb	  alifás	  aledehid,	  oxigénfunkciós	  csoport	  nélkül t HU
2	  154 201461 11 0 055 - - - - Metanal (formaldehid) t PR
2	  155 201461 13 0 055 - - - - Etanal (acetaldehid) t PR
2	  156 201461 15 0 055 - - - - Butanal (normál butiraldehid, vajsavaldehid) t PR
2	  157

201461 19 0 055
- - - - Aciklikus aldehidek egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül (a metanal [formaldehid], etanal [acetaldehid], 
butanal [normál butiraldehid, vajsavaldehid] kivételével) t PR

2	  158 201461 20 0 055 - - - Ciklikus aldehidek egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül t PR
2	  159

201461 35 0 055
- - - Aldehid-alkoholok, aldehid-éterek, aldehid-fenolok és aldehidek más, oxigént tartalmazó funkciós 
csoporttal t PR

2	  160 201461 50 0 055 - - - Aldehidek ciklikus polimerjei t PR
2	  161 201461 60 0 055 - - - Paraformaldehid t PR
2	  162 201461 70 0 055 - - - Aldehidek ciklikus polimerjei vagy paraformaldehid halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai t PR
2	  163 201462	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Keton-‐	  és	  kinoncsoport	  tartalmú	  vegyületek kg CP
2	  164 201462	  10	  0	  050 -‐	  -‐	  -‐	  Aceton,	  butanol,	  4-‐metil-‐2-‐pentanon	  és	  egyéb	  aciklikus	  keton	  egyéb	  oxigén-‐funkciós	  csoport	  nélkül kg HU
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2	  165 201462 11 0 050 - - - - Aceton kg PR
2	  166 201462 13 0 050 - - - - Butanon (metil-etil-keton) kg PR
2	  167 201462 15 0 050 - - - - 4-metil-2-pentanon (metil-izobutil-keton) kg PR
2	  168

201462 19 0 050
- - - - Aciklikus ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül (az aceton, a butanon [metil-etil-keton], a 4-metil-
2-pentanon [metil-izobutil-keton] kivételével) kg PR

2	  169
201462	  30	  0	  050

-‐	  -‐	  -‐	  Kámfor,	  aromás	  keton,	  keton-‐alkohol,	  keton-‐aldehid,	  keton-‐fenol,	  ciklohexanon	  és	  metilciklohexanon,	  
jonon	  és	  metiljonon	  és	  egyéb	  ciklán-‐,	  ciklén-‐	  és	  ciklo-‐terpén	  keton	  egyéb	  oxigén-‐funkciós	  csoport	  nélkül kg HU

2	  170
201462 31 0 050

- - - - Kámfor, aromás ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül, keton-alkoholok, keton-aldehidek, keton-
fenolok és ketonok egyéb oxigénfunkciós csoporttal kg PR

2	  171 201462 33 0 050 - - - - Ciklohexanon és metil-ciklohexanonok kg PR
2	  172 201462 35 0 050 - - - - Jononok és metil-jononok kg PR
2	  173

201462 39 0 050
- - - - Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül (a kámfor, ciklohexanon és 
metil-ciklohexanonok, jononok és metil-jononok kivételével) kg PR

2	  174 201462 60 0 050 - - - Kinonok kg PR
2	  175 201462 70 0 050 - - - Ketonok és kinonok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
2	  176 201463	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Éterek,	  szerves	  peroxidok,	  epoxidok,	  acetálok,	  félacetálok	  és	  származékaik kg CP
2	  177 201463 10 0 050 - - - Aciklikus éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
2	  178

201463	  20	  0	  050
-‐	  -‐	  -‐	  Ciklán-‐,	  ciklén-‐	  és	  cikloterpén	  éter	  és	  halogén-‐,	  szulfo-‐,	  nitro-‐,	  vagy	  nitrozo-‐	  származékai,	  valamint	  
aromás	  éter	  és	  halogén-‐,	  szulfo-‐,	  nitro-‐	  ,vagy	  nitrozo-‐	  származékai kg HU

2	  179 201463 23 0 050 - - - - Ciklán-, ciklén- és cikloterpén éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
2	  180 201463 25 0 050 - - - - Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
2	  181 201463	  30	  0	  050 -‐	  -‐	  -‐	  2,2-‐oxidietanol	  (dietilén	  glikól,	  digol),	  valamint	  egyéb	  éter-‐alkohol	  és	  származékai kg HU
2	  182 201463 33 0 050 - - - - 2,2'-oxidietanol (dietilén-glikol, digol) kg PR
2	  183 201463 39 0 050 - - - - Éter-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai (a 2,2'-oxidietanol kivételével) kg PR
2	  184 201463 50 0 050 - - - Éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
2	  185 201463 60 0 050 - - - Alkohol-, éter- és keton-peroxidok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
2	  186

201463	  70	  0	  050
-‐	  -‐	  -‐	  Oxirán,	  metiloxirán	  és	  egyéb	  epoxid,	  epoxialkohol,	  epoxifenol,	  epoxiéter	  háromtagú	  gyűrűvel,	  halogén-‐
,	  szulfo-‐,	  nitro-‐	  vagy	  nitrozoszármazékaik kg HU

2	  187 201463 73 0 050 - - - - Etilén-oxid (oxirán) kg PR
2	  188 201463 75 0 050 - - - - Propilén-oxid (metiloxirán) kg PR
2	  189

201463 79 0 050
- - - - Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, 
nitro- vagy nitrozoszármazékai, az etilén-oxid, propilén-oxid (metiloxirán) kivételével kg PR

2	  190 201463 80 0 050 - - - Acetálok, félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
2	  191 201464	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Enzimek	  és	  m.n.s.	  egyéb	  szerves	  vegyületek t CP
2	  192 201464 30 0 055 - - - M.n.s., egyéb szerves vegyületek t PR
2	  193 201464 50 0 055 - - - Tejoltó és koncentrátumai t PR
2	  194 201464 70 0 055 - - - Enzimek, elkészített enzimek (másutt nem említettek) (a tejoltó és koncentrátumai kivételével) t PR
2	  195 201470	  00	  0	  055 -‐	  Különféle	  szerves	  vegyi	  termék t CP
2	  196 201471	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Növényből	  és	  gyantából	  nyert	  termékek t CP
2	  197 201471 20 0 055 - - - Aktivált természetes ásványi termékek, állati szén t PR
2	  198 201471 30 0 055 - - - Tallolaj, finomított is t PR
2	  199 201471 40 0 055 - - - Mézga-, fa- vagy szulfátterpentin-olaj, fenyőolaj és más hasonlók t PR
2	  200

201471 50 0 055
- - - Fenyőgyanta és gyantasavak és ezek származékai, fenyőgyantaszesz és fenyőgyantaolaj, olvasztott 
gyanta t PR

2	  201
201471 70 0 055

- - - Fakátrány; fakátrányolaj; fakreozot; fa-nafta; növényi szurok; gyanta-, gyantasav- vagy növényiszurok-
alapú sörfőző szurok és hasonló készítmények t PR

2	  202 201472 00 0 055 - - Faszén (beleértve kagyló vagy dió alakban), brikettezve is t PR, CP
2	  203 201473	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kőszénkátrány	  magas	  hőmérsékletű	  lepárlásával	  nyert	  olajok	  és	  egyéb	  termékek;	  hasonló	  termékek t CP
2	  204 201473 20 0 055 - - - Benzol, toluol és xilol t PR
2	  205 201473 40 0 055 - - - Naftalin és más aromás szénhidrogén-keverékek (a benzol, toluol és xilol kivételével) t PR
2	  206 201473 60 0 055 - - - Fenolok t PR
2	  207 201473 90 0 055 - - - M.n.s., más olajok és kőszénkátrány lepárlásából előállított termékek t PR
2	  208

201474 00 0 055
- - Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogat-százalékos alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett 
jövedéki adó nélkül) t HU

2	  209
201474 00 0 703

- - Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogat-százalékos alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett 
jövedéki adó nélkül) 1000 l PR, CP

2	  210 201475 00 0 055 - - Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal t HU
2	  211 201475 00 0 703 - - Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal 1000 l PR, CP
2	  212 201480 00 0 055 - Fapépgyártásnál keletkező lúg (kivéve: a tallolaj) t CP
2	  213 201490	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  szerves	  alapanyagok	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  214 201499 00 0 706 - - Szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  215 20.15	   MŰTRÁGYA,	  NITROGÉNVEGYÜLET	  GYÁRTÁSA TE
2	  216 201510	  00	  0	  055 -‐	  Salétromsav,	  szulfonitrosavak,	  ammónia t CP
2	  217 201510 50 0 055 - - Salétromsav; szulfonitrosavak t HU
2	  218 201510 50 0 517 - - Salétromsav; szulfonitrosavak t/N PR
2	  219 201510	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  Ammónia t HU
2	  220 201510	  70	  0	  517 -‐	  -‐	  Ammónia t/N HU
2	  221 201510 75 0 055 - - - Cseppfolyós ammónia t HU
2	  222 201510 75 0 517 - - - Cseppfolyós ammónia t/N PR
2	  223 201510 77 0 055 - - - Ammónia vizes oldatban t HU
2	  224 201510 77 0 517 - - - Ammónia vizes oldatban t/N PR
2	  225 201520	  00	  0	  055 -‐	  Ammónium-‐klorid;	  nitritek t CP
2	  226 201520 30 0 055 - - Ammónium-klorid t PR
2	  227 201520 80 0 055 - - Nitritek t HU
2	  228 201520 80 0 517 - - Nitritek t/N PR
2	  229 201530	  00	  0	  055 -‐	  Nitrogénműtrágyák,	  ásványi	  vagy	  vegyi t CP
2	  230 201530	  00	  0	  517 -‐	  Nitrogénműtrágyák,	  ásványi	  vagy	  vegyi t/N CP
2	  231 201531	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Karbamid t CP
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2	  232 201531	  00	  0	  517 -‐	  -‐	  Karbamid t/N CP
2	  233

201531 30 0 055
- - - Karbamid, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva, 10 kg-nál 
nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU

2	  234
201531 30 0 517

- - - Karbamid, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva, 10 kg-nál 
nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR

2	  235
201531 80 0 055

- - - Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalékos nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva, 10 kg-nál 
nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU

2	  236
201531 80 0 517

- - - Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalékos nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva, 10 kg-nál 
nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR

2	  237 201532 00 0 055 - - Ammónium-szulfát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
2	  238 201532 00 0 517 - - Ammónium-szulfát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR, CP
2	  239 201533 00 0 055 - - Ammónium-nitrát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
2	  240 201533 00 0 517 - - Ammónium-nitrát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR, CP
2	  241

201534 00 0 055
- - Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban 
(nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU

2	  242
201534 00 0 517

- - Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban 
(nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR, CP

2	  243 201535	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Ammónium-‐nitrát	  keverékek	  kalcium-‐karbonáttal	  vagy	  egyéb	  szervetlen	  nem	  műtrágya	  hatóanyaggal t CP
2	  244 201535	  00	  0	  517 -‐	  -‐	  Ammónium-‐nitrát	  keverékek	  kalcium-‐karbonáttal	  vagy	  egyéb	  szervetlen	  nem	  műtrágya	  hatóanyaggal t/N CP
2	  245 201535 30 0 055 - - - Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát keveréke, legfeljebb 28 tömegszázalékos nitrogéntartalommal t HU
2	  246 201535 30 0 517 - - - Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát keveréke, legfeljebb 28 tömegszázalékos nitrogéntartalommal t/N PR
2	  247 201535 80 0 055 - - - Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát keveréke, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal t HU
2	  248 201535 80 0 517 - - - Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát keveréke, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal t/N PR
2	  249 201539	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  nitrogénműtrágyák	  és	  keverékek t CP
2	  250 201539	  00	  0	  517 -‐	  -‐	  Egyéb	  nitrogénműtrágyák	  és	  keverékek t/N CP
2	  251

201539 30 0 055
- - - Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei, 10 kg-nál nagyobb tömegű 
csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU

2	  252
201539 30 0 517

- - - Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei, 10 kg-nál nagyobb tömegű 
csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR

2	  253
201539 60 0 055

- - - Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban, 10 kg-nál nagyobb tömegű 
csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU

2	  254
201539 60 0 517

- - - Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban, 10 kg-nál nagyobb tömegű 
csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR

2	  255 201539 90 0 055 - - - M.n.s., ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer t HU
2	  256 201539 90 0 517 - - - M.n.s., ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer t/N PR
2	  257 201540	  00	  0	  055 -‐	  Foszforműtrágyák,	  ásványi	  vagy	  vegyi t CP
2	  258 201540	  00	  0	  521 -‐	  Foszforműtrágyák,	  ásványi	  vagy	  vegyi t/P2O5 CP
2	  259 201541 00 0 055 - - Szuperfoszfát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
2	  260 201541 00 0 521 - - Szuperfoszfát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/P2O5 PR, CP
2	  261 201549 00 0 055 - - M.n.s., ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer t HU
2	  262 201549 00 0 521 - - M.n.s., ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer t/P2O5 PR, CP
2	  263 201550	  00	  0	  055 -‐	  Káliműtrágyák,	  ásványi	  vagy	  vegyi t CP
2	  264 201550	  00	  0	  515 -‐	  Káliműtrágyák,	  ásványi	  vagy	  vegyi t/K2O CP
2	  265 201551 00 0 055 - - Kálium-klorid, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
2	  266 201551 00 0 515 - - Kálium-klorid, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/K2O PR, CP
2	  267 201552 00 0 055 - - Kálium-szulfát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
2	  268 201552 00 0 515 - - Kálium-szulfát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/K2O PR, CP
2	  269 201559 00 0 055 - - M.n.s., ásványi vagy vegyi káli trágyázószer t HU
2	  270 201559 00 0 515 - - M.n.s., ásványi vagy vegyi káli trágyázószer t/K2O PR, CP
2	  271 201560 00 0 055 - Nátrium-nitrát t PR, CP
2	  272 201560 00 0 517 - Nátrium-nitrát t/N HU
2	  273 201570	  00	  0	  055 -‐	  M.n.s.	  műtrágyák t CP
2	  274

201571 00 0 055

- - Trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a három trágyázóelemet, a nitrogént, a foszfort és a káliumot 
(kivéve tablettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem 
haladja meg a 10 kg-ot) t PR, CP

2	  275 201571 00 0 501 - - Három hatóanyagot (nitrogént, foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák eff.t CP
2	  276

201572 00 0 055
- - Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát), 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem 
tablettázva vagy hasonló formában) t PR

2	  277
201572 00 0 501

- - Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát), 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem 
tablettázva vagy hasonló formában) eff.t HU

2	  278 201573 00 0 055 - - Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát) t PR
2	  279 201573 00 0 501 - - Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát) eff.t HU
2	  280

201574 00 0 055
- - Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázóelemet, a nitrogént és a 
foszfort t PR

2	  281
201574 00 0 501

- - Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázóelemet, a nitrogént és a 
foszfort eff.t HU

2	  282 201575 00 0 055 - - Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázóelemet, a foszfort és a káliumot t PR
2	  283 201575 00 0 501 - - Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázóelemet, a foszfort és a káliumot eff.t HU
2	  284 201576 00 0 055 - - Kálium-nitrát t HU
2	  285 201576 00 0 517 - - Kálium-nitrát t/N PR, CP
2	  286

201579	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  M.n.s.	  legalább	  két	  hatóanyagot	  (nitrogént,	  foszfort,	  káliumot)	  tartalmazó	  ásványi	  vagy	  vegyi	  műtrágyák t CP
2	  287

201579	  00	  0	  501 -‐	  -‐	  M.n.s.	  legalább	  két	  hatóanyagot	  (nitrogént,	  foszfort,	  káliumot)	  tartalmazó	  ásványi	  vagy	  vegyi	  műtrágyák eff.t CP
2	  288 201579 30 0 055 - - - Trágyázószerek tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg tömegű csomagolásban t PR
2	  289 201579 30 0 501 - - - Trágyázószerek tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg tömegű csomagolásban eff.t HU
2	  290 201579 80 0 055 - - - M.n.s. más trágyázószerek t PR
2	  291 201579 80 0 501 - - - M.n.s. más trágyázószerek eff.t HU
2	  292 201580 00 0 055 - Állati vagy növényi eredetű műtrágyák t PR, CP
2	  293 201590	  00	  0	  706 -‐	  Műtrágyák	  és	  nitrogén	  vegyületek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
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2	  294 201599 00 0 706 - - Műtrágyák és nitrogén vegyületek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  295 20.16	   MŰANYAG-‐ALAPANYAG	  GYÁRTÁSA TE
2	  296 201610	  00	  0	  055 -‐	  Polietilén,	  alapanyag	  formájában t CP
2	  297 201610	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  Polietilén,	  0,94-‐nél	  kisebb	  fajsúllyal,	  alapanyag	  formájában t HU
2	  298 201610 35 0 055 - - - Lineáris polietilén, 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel, alapanyag formájában t PR
2	  299 201610 39 0 055 - - - Polietilén, 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel, alapanyag formájában (a lineáris kivételével) t PR
2	  300 201610 50 0 055 - - Polietilén, legalább 0,94 fajlagos tömeggel, alapanyag formájában t PR
2	  301 201610 70 0 055 - - Etilén-vinil-acetát-kopolimer, alapanyag formájában t PR
2	  302 201610 90 0 055 - - Etilénpolimerek, alapanyag formájában (a polietilén, etilén-vinil-acetát-kopolimer kivételével) t PR
2	  303 201620	  00	  0	  055 -‐	  Polisztirol,	  alapanyag	  formájában t CP
2	  304 201620	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  Polisztirol,	  alapanyag	  formájában t HU
2	  305 201620 35 0 055 - - - Habosítható polisztirol, alapanyag formájában t PR
2	  306 201620 39 0 055 - - - Polisztirol, alapanyag formájában (a habosítható polisztirol kivételével) t PR
2	  307 201620 50 0 055 - - Sztirol-akrilnitril-(SAN)-kopolimerek, alapanyag formájában t PR
2	  308 201620 70 0 055 - - Akrilnitril-butadién-sztirol-(ABS)-kopolimerek, alapanyag formájában t PR
2	  309

201620 90 0 055
- - Sztirol polimerjei, alapanyag formájában (a polisztirol, sztirol-akrilnitril-(SAN)-kopolimerek, akrilnitril-
butadién-sztirol-(ABS)-kopolimerek kivételével) t PR

2	  310 201630	  00	  0	  055 -‐	  Polivinilklorid	  vagy	  egyéb	  halogénezett	  poliolefin,	  alapanyag	  formájában t CP
2	  311 201630 10 0 055 - - Polivinil-klorid, más anyaggal nem keverve, alapanyag formájában t PR
2	  312 201630	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  Polivinil-‐klorid	  keverék,	  alapanyag	  formájában t HU
2	  313 201630 23 0 055 - - - Nem lágyított polivinil-klorid más anyaggal keverve, alapanyag formájában t PR
2	  314 201630 25 0 055 - - - Lágyított polivinil-klorid más anyaggal keverve, alapanyag formájában t PR
2	  315 201630 40 0 055 - - Vinil-klorid-vinil-acetát-kopolimerek és más vinil-klorid-kopolimerek, alapanyag formájában t PR
2	  316 201630 60 0 055 - - Fluorpolimerek t PR
2	  317 201630 90 0 055 - - M.n.s. halogénezett olefinek polimerjei, alapanyag formájában t PR
2	  318

201640	  00	  0	  055
-‐	  Poliacetál,	  egyéb	  poliéter,	  epoxid-‐gyanták,	  alapanyag	  formájában;	  polikarbonát,	  alkid-‐gyanták,	  poliallil-‐
észter,	  egyéb	  poliészter,	  alapanyag	  formájában t CP

2	  319 201640	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  Poliacetál,	  polietilén-‐glikól	  és	  egyéb	  poliéter-‐alkohol,	  alapanyag	  formájában t HU
2	  320 201640 13 0 055 - - - Poliacetálok, alapanyag formájában t PR
2	  321 201640 15 0 055 - - - Polietilén-glikolok és más poliéter-alkoholok, alapanyag formájában t PR
2	  322 201640 20 0 055 - - Poliéterek, alapanyag formájában (a poliacetálok, poliéter-alkoholok kivételével) t PR
2	  323 201640 30 0 055 - - Epoxigyanták, alapanyag formájában t PR
2	  324 201640 40 0 055 - - Polikarbonátok, alapanyag formájában t PR
2	  325 201640 50 0 055 - - Alkidgyanták, alapanyag formájában t PR
2	  326 201640	  60	  0	  055 -‐	  -‐	  Polietilén-‐tereftalát,	  alapanyag	  formájában t HU
2	  327 201640 62 0 055 - - - Polietilén-tereftalát alapanyag formájában, legalább 78 ml/g viszkozitással t PR
2	  328 201640 64 0 055 - - - Más polietilén-tereftalát, alapanyag formájában t PR
2	  329

201640 70 0 055
- - Telítetlen folyékony poliészterek, alapanyag formájában (a poliacetálok, poliéterek, epoxigyanták, 
polikarbonátok, alkidgyanták, polietilén-tereftalát kivételével) t PR

2	  330
201640 80 0 055

- - Telítetlen poliészterek, alapanyag formájában (a folyékony poliészterek, poliacetálok, poliéterek, 
epoxigyanták, polikarbonátok, alkidgyanták, polietilén-tereftalát kivételével) t PR

2	  331
201640 90 0 055

- - Poliészterek, alapanyag formájában (a poliacetálok, poliéterek, epoxigyanták, polikarbonátok, alkidgyanták, 
polietilén-tereftalát és más telítetlen poliészterek kivételével) t PR

2	  332 201650	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  műanyagok,	  alapanyag	  formájában	  és	  ioncserélők t CP
2	  333 201651	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Polipropilén	  vagy	  egyéb	  poliolefin,	  alapanyag	  formájában t CP
2	  334 201651 30 0 055 - - - Polipropilén, alapanyag formájában t PR
2	  335 201651 50 0 055 - - - Propilén vagy más olefin polimerjei, alapanyag formájában (a polipropilén kivételével) t PR
2	  336 201652	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Polivinilacetát,	  egyéb	  polivinilészter	  és	  egyéb	  vinilpolimer,	  alapanyag	  formájában t CP
2	  337 201652 30 0 055 - - - Vinil-acetát polimerjei, vizes diszperzióban, alapanyag formájában t PR
2	  338 201652 50 0 055 - - - Vinil-acetát polimerjei, alapanyag formájában (nem vizes diszperzióban) t PR
2	  339 201652 70 0 055 - - - Vinil-észterek polimerjei vagy más vinilpolimerek, alapanyag formájában (a vinil-acetát kivételével) t PR
2	  340 201653	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Akrilpolimer,	  alapanyag	  formájában t CP
2	  341 201653 50 0 055 - - - Polimetil-metakrilát, alapanyag formájában t PR
2	  342 201653 90 0 055 - - - Akrilpolimerek, alapanyag formájában (a polimetil-metakrilát kivételével) t PR
2	  343 201654	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Poliamid,	  alapanyag	  formájában t CP
2	  344 201654 50 0 055 - - - Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vagy -6,12, alapanyag formájában t PR
2	  345 201654 90 0 055 - - - Poliamid, alapanyag formájában (a poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vagy -6,12 kivételével) t PR
2	  346 201655	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Karbamid-‐,	  tiokarbamid-‐	  és	  melamin-‐gyanta,	  alapanyag	  formájában t CP
2	  347 201655 50 0 055 - - - Karbamidgyanták és tiokarbamidgyanták, alapanyag formájában t PR
2	  348 201655 70 0 055 - - - Melamingyanták, alapanyag formájában t PR
2	  349 201656	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  amin-‐gyanta,	  fenol-‐gyanta	  és	  poliuretán,	  alapanyag	  formájában t CP
2	  350

201656 30 0 055
- - - Aminogyanták, alapanyag formájában (a karbamidgyanták és tiokarbamidgyanták, melamingyanták 
kivételével) t PR

2	  351 201656 50 0 055 - - - Fenolgyanták, alapanyag formájában t PR
2	  352 201656 70 0 055 - - - Poliuretánok, alapanyag formájában t PR
2	  353 201657 00 0 055 - - Szilikon, alapanyag formájában t PR, CP
2	  354 201659	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  M.n.s.	  egyéb	  műanyagok,	  alapanyag	  formájában t CP
2	  355

201659 20 0 055
- - - M.n.s. kőolajgyanták, kumaron-indén-gyanták, politerpének, poliszulfidok, poliszulfonok stb. alapanyag 
formájában t PR

2	  356 201659 40 0 055 - - - M.n.s. cellulóz és vegyi származékai, alapanyag formájában t PR
2	  357

201659 60 0 055
- - - Természetes és módosított természetes polimerek, alapanyag formájában (beleértve az alginsavat, 
keményített fehérjéket, természetes gumi kémiai származékait is) t PR

2	  358 201659 70 0 055 - - - Szintetikus vagy természetes polimereken alapuló ioncserélők, alapanyag formájában t PR
2	  359 201690	  00	  0	  706 -‐	  Műanyagalapanyag-‐gyártással	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  360 201699 00 0 706 - - Műanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  361 20.17	   SZINTETIKUS	  KAUCSUK	  ALAPANYAG	  GYÁRTÁSA TE
2	  362 201710	  00	  0	  055 -‐	  Szintetikus	  kaucsuk,	  alapanyag	  formájában t CP
2	  363 201710 50 0 055 - - Szintetikus latexgumi t PR
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2	  364 201710 90 0 055 - - Szintetikus gumi (a latex kivételével) t PR
2	  365 201790	  00	  0	  706 -‐	  Szintetikus	  kaucsukgyártással	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  366 201799 00 0 706 - - Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  367 20.2	   MEZŐGAZDASÁGI	  VEGYI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
2	  368 20.20	   MEZŐGAZDASÁGI	  VEGYI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
2	  369 202010	  00	  0	  050 -‐	  Növényvédő	  szerek	  és	  egyéb	  mezőgazdasági	  célú	  vegyszer kg CP
2	  370 202010	  00	  0	  529 -‐	  Növényvédő	  szerek	  és	  egyéb	  mezőgazdasági	  célú	  vegyszer kg/act. CP
2	  371 202011	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Rovarölő	  szer kg CP
2	  372 202011	  00	  0	  529 -‐	  -‐	  Rovarölő	  szer kg/act. CP
2	  373

202011 30 0 050
- - - Klórozott szénhidrogén-alapú rovarölők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban 
kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  374
202011 30 0 529

- - - Klórozott szénhidrogén-alapú rovarölők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban 
kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  375
202011 40 0 050

- - - Karbamát alapú rovarölők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, 
vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  376
202011 40 0 529

- - - Karbamát alapú rovarölők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, 
vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  377
202011 50 0 050

- - - Szerves foszfortermék-alapú rovarölők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban 
kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  378
202011 50 0 529

- - - Szerves foszfortermék-alapú rovarölők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban 
kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  379
202011 60 0 050

- - - Piretroid alapú rovarölők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, 
vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  380
202011 60 0 529

- - - Piretroid alapú rovarölők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, 
vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  381 202011 90 0 050 - - - Más rovarölők kg HU
2	  382 202011 90 0 529 - - - Más rovarölők kg/act. PR
2	  383 202012	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Gyomirtó	  szer kg CP
2	  384 202012	  00	  0	  529 -‐	  -‐	  Gyomirtó	  szer kg/act. CP
2	  385

202012 20 0 050
- - - Fenoxi-phitohormon-termékeken alapuló gyomirtóka kiskereskedelemben szokásos formában vagy 
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  386
202012 20 0 529

- - - Fenoxi-phitohormon-termékeken alapuló gyomirtóka kiskereskedelemben szokásos formában vagy 
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  387
202012 30 0 050

- - - Triazin alapú  gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy 
mint készítmények vagy készárukk kg HU

2	  388
202012 30 0 529

- - - Triazin alapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy 
mint készítmények vagy készárukk kg/act. PR

2	  389
202012 40 0 050

- - - Amid alapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy 
mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  390
202012 40 0 529

- - - Amid alapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy 
mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  391
202012 50 0 050

- - - Karbamát alapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, 
vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  392
202012 50 0 529

- - - Karbamát alapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, 
vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  393
202012 60 0 050

- - - Dinitro-anilin-származék-alapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy 
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  394
202012 60 0 529

- - - Dinitro-anilin-származék-alapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy 
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  395
202012 70 0 050

- - - Karbamid-, uracil- vagy szulfonil-karbamid-alapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában 
vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  396
202012 70 0 529

- - - Karbamid-, uracil- vagy szulfonil-karbamid-alapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában 
vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  397

202012 90 0 050

- - - Gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben, vagy mint készítmények/készáruk, kivéve a 
fenoxi phitohormonon, triazinon, amidon, karbamáton, dinitro-anilin-származékon, karbamidon, uracilon vagy 
szulfonil-karbamidon alapulókat kg HU

2	  398

202012 90 0 529

- - - Gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben, vagy mint készítmények/készáruk, kivéve a 
fenoxi phitohormonon, triazinon, amidon, karbamáton, dinitro-anilin-származékon, karbamidon, uracilon vagy 
szulfonil-karbamidon alapulókat kg/act. PR

2	  399 202013	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Anticsíra	  termékek	  és	  növényi	  regulátorok kg CP
2	  400 202013	  00	  0	  529 -‐	  -‐	  Anticsíra	  termékek	  és	  növényi	  regulátorok kg/act. CP
2	  401

202013 50 0 050
- - - Csírázásgátló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy 
mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  402
202013 50 0 529

- - - Csírázásgátló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy 
mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  403
202013 70 0 050

- - - Növénynövekedés-szabályozók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban 
kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  404
202013 70 0 529

- - - Növénynövekedés-szabályozók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban 
kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  405 202014	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Növényi	  és	  talajfertőtlenítőszer kg CP
2	  406 202014	  00	  0	  529 -‐	  -‐	  Növényi	  és	  talajfertőtlenítőszer kg/act. CP
2	  407

202014 30 0 050
- - - Kvaterner ammónium só alapú fertőtlenítők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy 
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  408
202014 30 0 529

- - - Kvaterner ammónium só alapú fertőtlenítők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy 
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  409
202014 50 0 050

- - - Halogénezett vegyület alapú fertőtlenítők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy 
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  410
202014 50 0 529

- - - Halogénezett vegyület alapú fertőtlenítők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy 
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  411
202014 90 0 050

- - - Fertőtlenítők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint 
készítmények vagy készáruk(a kvaterner ammónium són, halogénezett vegyületen alapulók kivételével) kg HU

2	  412
202014 90 0 529

- - - Fertőtlenítők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint 
készítmények vagy készáruk(a kvaterner ammónium són, halogénezett vegyületen alapulók kivételével) kg/act. PR

2	  413 202015	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Gombaölő	  szer kg CP
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2	  414 202015	  00	  0	  529 -‐	  -‐	  Gombaölő	  szer kg/act. CP
2	  415

202015 15 0 050
- - - Szervetlen gombaölők, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben szokásos 
formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  416
202015 15 0 529

- - - Szervetlen gombaölők, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben szokásos 
formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  417
202015 30 0 050

- - - Ditiokarbamát-alapú gombaölők, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben 
szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  418
202015 30 0 529

- - - Ditiokarbamát-alapú gombaölők, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben 
szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  419
202015 45 0 050

- - - Benzimidazol-alapú gombaölők, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben 
szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  420
202015 45 0 529

- - - Benzimidazol-alapú gombaölők, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben 
szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  421
202015 60 0 050

- - - Triazol- vagy diazol-alapú gombaölők, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben 
szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  422
202015 60 0 529

- - - Triazol- vagy diazol-alapú gombaölők, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben 
szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  423
202015 75 0 050

- - - Diazin- vagy morfolin-alapú gombaölők, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben 
szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU

2	  424
202015 75 0 529

- - - Diazin- vagy morfolin-alapú gombaölők, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben 
szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR

2	  425 202015 90 0 050 - - - Más gombaölők, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek (pl.: Captan stb.) kg HU
2	  426 202015 90 0 529 - - - Más gombaölők, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek (pl.: Captan stb.) kg/act. PR
2	  427 202019	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Egyéb	  növényvédő	  szerek	  és	  egyéb	  mezőgazdasági	  célú	  vegyszer kg CP
2	  428 202019	  00	  0	  529 -‐	  -‐	  Egyéb	  növényvédő	  szerek	  és	  egyéb	  mezőgazdasági	  célú	  vegyszer kg/act. CP
2	  429

202019 30 0 050

- - - A 3808 vtsz. azon árui, amelyek legalább egyet tartalmaznak az alábbi anyagokból: aldrin (ISO), binapakril 
(ISO); kamfeklór (ISO) (toxafén); kaptafol (ISO); klórdán (ISO); klór-dimeform (ISO); klór-benzilát (ISO); DDT 
(ISO) (klofenotán (INN), 1,1,1-triklór-2,2''-bisz (para-klórfenil)-etán); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-orto-krezol 
(DNOC (ISO) vagy annak sói dinoszeb (ISO), azok sói vagy észterei; etilén-dibromid (ISO) (1,2-dibróm-etán); 
etilén-diklorid (ISO) (1,2-diklór-etán); fluor-acetamid (ISO); heptaklór (ISO); hexaklór-benzén (ISO); 1,2,3,4,5,6-
Hexaklór-ciklohexán (HCH (ISO)), beleértve a lindánt (ISO, INN); a higanyvegyületeket; metamidofosz (ISO); 
monokrotofosz (ISO); oxirán (etilén-oxid); paration (ISO); paration-metil (ISO) (metil-paration); pentaklórfenol 
(ISO) annak sói vagy észterei; foszfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklór-fenoxiecetsav) azok sói vagy 
észterei, ón-tributil-vegyületek. Továbbá a benomil (ISO), karbofurán (ISO) és tirám (ISO) keverékét tarta kg HU

2	  430

202019 30 0 529

- - - A 3808 vtsz. azon árui, amelyek legalább egyet tartalmaznak az alábbi anyagokból: aldrin (ISO), binapakril 
(ISO); kamfeklór (ISO) (toxafén); kaptafol (ISO); klórdán (ISO); klór-dimeform (ISO); klór-benzilát (ISO); DDT 
(ISO) (klofenotán (INN), 1,1,1-triklór-2,2''-bisz (para-klórfenil)-etán); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-orto-krezol 
(DNOC (ISO) vagy annak sói dinoszeb (ISO), azok sói vagy észterei; etilén-dibromid (ISO) (1,2-dibróm-etán); 
etilén-diklorid (ISO) (1,2-diklór-etán); fluor-acetamid (ISO); heptaklór (ISO); hexaklór-benzén (ISO); 1,2,3,4,5,6-
Hexaklór-ciklohexán (HCH (ISO)), beleértve a lindánt (ISO, INN); a higanyvegyületeket; metamidofosz (ISO); 
monokrotofosz (ISO); oxirán (etilén-oxid); paration (ISO); paration-metil (ISO) (metil-paration); pentaklórfenol 
(ISO) annak sói vagy észterei; foszfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklór-fenoxiecetsav) azok sói vagy 
észterei, ón-tributil-vegyületek. Továbbá a benomil (ISO), karbofurán (ISO) és tirám (ISO) keverékét tarta kg/act. PR

2	  431
202019 80 0 050

- - - Patkányirtók és más növényvédő szerek a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben vagy 
készítményekként vagy árukként (kivéve rovarölők, gombaölők, gyomirtók és fertőtlenítők) kg HU

2	  432
202019 80 0 529

- - - Patkányirtók és más növényvédő szerek a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben vagy 
készítményekként vagy árukként (kivéve rovarölők, gombaölők, gyomirtók és fertőtlenítők) kg/act. PR

2	  433
202090	  00	  0	  706

-‐	  Növényvédő	  szerek	  és	  egyéb	  mezőgazdasági	  célú	  vegyszer	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

2	  434
202099 00 0 706

- - Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában 1000 Ft CP

2	  435 20.3	   FESTÉK,	  BEVONÓANYAG	  GYÁRTÁSA
2	  436 20.30	   FESTÉK,	  BEVONÓANYAG	  GYÁRTÁSA TE
2	  437 203010	  00	  0	  055 -‐	  Polimeralapú	  festékek	  és	  lakkok t CP
2	  438 203011	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Akril-‐	  és	  vinilpolimer	  alapú	  festékek	  és	  lakkok,	  vizes	  oldatban t CP
2	  439

203011 50 0 055
- - - Akril- és vinilpolimer-alapú festékek és lakkok, vizes közegben diszpergálva vagy oldva (beleértve a 
zománcot és a fénymázat is) t PR

2	  440 203011 70 0 055 - - - Más festék, lakk, vizes közegben diszpergálva vagy oldva t PR
2	  441 203012	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Poliészter-‐,	  akril-‐	  vagy	  vinilpolimer	  alapú	  festékek	  és	  lakkok,	  nem	  vizes	  oldatban t CP
2	  442 203012	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Festék	  és	  lakk,	  poliészter	  alapú,	  nem	  vizes	  közegben	  diszpergálva,	  oldva,	  a	  zománc	  és	  a	  fénymáz	  is t HU
2	  443

203012 25 0 055
- - - - Poliészter-alapú festékek és lakkok, nem vizes közegben diszpergálva/oldva, 50 %-nál magasabb 
oldószertartalommal, beleértve a zománcot és a fénymázat is t PR

2	  444
203012 29 0 055

- - - - Poliészter-alapú festékek és lakkok, nem vizes közegben diszpergálva/oldva, beleértve a zománcot és a 
fénymázat is, kivéve az 50 %-nál magasabb oldószertartalmúakat t PR

2	  445
203012 30 0 055

- - - Akril- vagy vinilpolimer-alapú festékek és lakkok, nem vizes közegben diszpergálva/oldva, 50 %-nál 
magasabb oldószertartalommal, beleértve a zománcot és a fénymázat is t PR

2	  446 203012 50 0 055 - - - Más akril- vagy vinilpolimer-alapú festék és lakk t PR
2	  447 203012 70 0 055 - - - Festék és lakk: m.n.s. oldat t PR
2	  448 203012 90 0 055 - - - M.n.s. más szintetikuspolimer-alapú festék és lakk t PR
2	  449 203020	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  festékek,	  lakkok	  és	  hasonló	  termékek,	  művész-‐	  és	  nyomdafestékek t CP
2	  450

203021	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Feldolgozott	  pigmentek,	  opalizáló	  és	  színező	  anyagok,	  üvegesedő	  zománcok	  és	  mázak,	  folyékony	  
fénymázak	  és	  hasonló	  készítmények,	  üvegolvadék t CP

2	  451
203021 30 0 055

- - - Feldolgozott pigmentek, opalizáló anyagok (mattítók), színező anyagok és hasonló készítmények a 
kerámiához, zománchoz vagy üveghez t PR

2	  452
203021 50 0 055

- - - Üvegesedő zománcok és mázak, engoba és hasonló készítmények a kerámiához, zománchoz vagy 
üveghez t PR

2	  453
203021 70 0 055

- - - Folyékony fénymázak és hasonló készítmények, üvegolvadék és egyéb üveg por, szemcse vagy pehely 
alakban t PR

2	  454 203022	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  festékek	  és	  lakkok,	  szikkatív	  készítmények t CP
2	  455 203022	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Vizes	  pigment,	  festék,	  olajfesték	  és	  lakk	  bőrkikészítéshez	  ,	  a	  zománc,	  fénymáz	  és	  a	  tempera	  is t HU
2	  456 203022 13 0 055 - - - - Olajfesték és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is) t PR
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2	  457
203022 15 0 055

- - - - A bőrkikészítés befejezésénél használt vizes pigmentek, festék és lakk (beleértve a zománcot, a 
fénymázat és a temperát is) (kivéve az olajat) t PR

2	  458 203022 20 0 055 - - - Elkészített szikkatív t PR
2	  459 203022 30 0 055 - - - Nyomófólia t PR
2	  460

203022 40 0 055

- - - Nem vizes közegben diszpergált pigmentek, beleértve a fémport és -pelyhet is, folyékony vagy paszta 
formában, amelyet a festékgyártásban használnak; m.n.s. festő- és színezőanyagok a kiskereskedelemben 
szokásos formában vagy kiszerelésben t PR

2	  461 203022	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Üvegezőgitt,	  oltógitt,	  gyantacement,	  tömítő-‐	  és	  hasonló	  masztix,	  valamint	  festési	  tömítőanyagok t HU
2	  462 203022 53 0 055 - - - - Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítő- és hasonló masztix t PR
2	  463 203022 55 0 055 - - - - Festőgyurma t PR
2	  464

203022 60 0 055
- - - Nem tűzálló simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez és hasonló 
célra t PR

2	  465
203022	  70	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Butilacetát	  alapú	  és	  egyéb	  szerves	  oldószerkeverék	  és	  hígító,	  bevonattal,	  tintával	  együttes	  
felhasználásra t HU

2	  466 203022 73 0 055 - - - - Szerves oldószerkeverékek és hígítók, bevonattal és tintával együtt felhasználva, butil-acetát-alapúak t PR
2	  467

203022 79 0 055
- - - - Szerves oldószerkeverékek és hígítók, bevonattal és tintával együtt felhasználva (a butil-acetát-alapúak 
kivételével) t PR

2	  468 203023	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Művész-‐,	  oktatásra	  szánt	  vagy	  cégtáblafestékek,	  retusáló	  festékek,	  hobbifestékek	  és	  hasonlók t CP
2	  469

203023 50 0 055
- - - Művészfesték, oktatásra szánt festék vagy cégtáblafesték, hobbifesték és retusáló festék, tabletta, tubus, 
edény, üvegcse vagy tégely formában, készletként kiszerelve t PR

2	  470
203023 70 0 055

- - - Művészfesték, oktatásra szánt festék vagy cégtáblafesték, hobbifesték és retursáló festék, hasonló, 
tabletta, tubus, edény, üvegcse vagy tégely hasonló formában kiszerelve (a készlet kivételével) t PR

2	  471 203024	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Nyomdafesték t CP
2	  472 203024 50 0 055 - - - Fekete nyomdafesték t PR
2	  473 203024 70 0 055 - - - Nyomdafesték (a fekete kivételével) t PR
2	  474

203090	  00	  0	  706
-‐	  Festékek,	  lakkok	  és	  hasonló	  bevonóanyagok,	  nyomdafestékek,	  masztix	  gyártásával	  kapcsolatos	  
részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

2	  475 203099 00 0 706 - - Festék és bevonóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  476 20.4	   TISZTÍTÓSZER,	  TESTÁPOLÁSI	  CIKK	  GYÁRTÁSA
2	  477 20.41	   TISZTÍTÓSZER	  GYÁRTÁSA TE
2	  478 204110 00 0 055 - Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg t PR, CP
2	  479 204120	  00	  0	  055 -‐	  Szerves	  felületaktív	  anyagok	  (kivéve:	  a	  szappan) t CP
2	  480 204120 20 0 055 - - Anionos szerves felületaktív anyagok (kivéve a szappant) t PR
2	  481 204120 30 0 055 - - Kationos szerves felületaktív anyagok (kivéve a szappant) t PR
2	  482 204120 50 0 055 - - Nem ionos szerves felületaktív anyagok (kivéve a szappant) t PR
2	  483 204120 90 0 055 - - Szerves felületaktív anyagok (kivéve a szappant, az anionos, kationos, nem ionos felületaktív anyagokat) t PR
2	  484 204130	  00	  0	  055 -‐	  Szappan,	  mosó-‐	  és	  tisztítószerek t CP
2	  485

204131	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Szappan	  és	  szappanként	  használt	  szerves	  felületaktív	  termékek	  és	  készítmények;	  papírra,	  vattára,	  filcre	  
és	  egyéb	  nem	  szövött	  hordozóra	  felvitt	  (impregnált,	  átitatott,	  bevont)	  szappan	  vagy	  felületaktív	  anyag t CP

2	  486 204131 20 0 055 - - - M.n.s. szappan és szerves felületaktív termékek rúd stb. formába öntve t PR
2	  487 204131 50 0 055 - - - Szappan pehely, lap, granulátum vagy por formában t PR
2	  488

204131 80 0 055
- - - Szappan, kivéve a rúd, kocka vagy hasonló formába öntöttet és a szappannal/tisztítószerrel impregnált, 
vagy átitatott papírt, vattát, filcet és nem szövött hordozót, a pelyhet, granulátumot vagy port t PR

2	  489 204132	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Mosószerek	  és	  mosogatószerek t CP
2	  490

204132 40 0 055
- - - Felületaktív készítmények, szappantartalommal is, a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve 
(szappannak szántak kivételével) t PR

2	  491
204132 50 0 055

- - - Mosó- és tisztítókészítmények, szappantartalommal is, a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve, 
beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is, a szappannak, felületaktív készítménynek szántak kivételével t PR

2	  492
204132 60 0 055

- - - Felületaktív készítmények, szappantartalommal is, nem a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve 
(szappannak szántak kivételével) t PR

2	  493

204132 70 0 055

- - - Mosó- és tisztítókészítmények, szappantartalommal is, nem a kiskereskedelmi forgalom számára 
kiszerelve, beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is, a szappannak, felületaktív készítménynek szántak 
kivételével t PR

2	  494 204140	  00	  0	  055 -‐	  Illatosító	  készítmények	  és	  viaszok t CP
2	  495 204141 00 0 055 - - Helyiségek illatosítására és– szagtalanítására szolgáló készítmények t PR, CP
2	  496 204142	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Műviaszok	  és	  viaszkészítmények t CP
2	  497 204142 70 0 055 - - - Műviaszok és viaszkészítmények polietilén-glikolból t PR
2	  498 204142 80 0 055 - - - Műviaszok és viaszkészítmények (beleértve a pecsétviaszt is) (kivéve a polietilén-glikolból készültet) t PR
2	  499 204143	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Fényesítőszerek	  és	  krémek	  lábbelihez,	  bútorokhoz,	  padlóhoz,	  autókarosszériához,	  üveghez	  és	  fémhez t CP
2	  500

204143 30 0 055
- - - Lábbeli- és bőrfényesítők, krémek és hasonló készítmények (a műviaszok és viaszkészítmények 
kivételével) t PR

2	  501
204143 50 0 055

- - - Fabútor, padló és más faáru kezelésére szolgáló fényesítők, krémek és hasonló készítmények (a 
műviaszok és viaszkészítmények kivételével) t PR

2	  502
204143 70 0 055

- - - Fényesítők és hasonló készítmények autókarosszériához (a műviaszok és viaszkészítmények, a 
fémpolírozók kivételével) t PR

2	  503 204143	  80	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Fémpolírozó,	  egyéb	  fényesítő	  készítmény t HU
2	  504 204143 83 0 055 - - - - Fémpolírozók t PR
2	  505 204143 89 0 055 - - - - Más fényesítők, krémek és hasonló készítmények t PR
2	  506 204144 00 0 055 - - Súrolópaszták és –porok, egyéb súrolószerek t PR, CP
2	  507

204190	  00	  0	  706
-‐	  Szappan,	  mosószerek,	  tisztító-‐	  és	  fényesítőszerek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

2	  508 204199 00 0 706 - - Tisztítószer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  509 20.42	   TESTÁPOLÁSI	  CIKK	  GYÁRTÁSA TE
2	  510 204210	  00	  0	  706 -‐	  Illatszerek	  és	  testápolási	  cikkek 1000	  Ft CP
2	  511 204211	  00	  0	  034 -‐	  -‐	  Parfümök	  és	  kölnivizek l CP
2	  512 204211 50 0 034 - - - Parfümök l PR
2	  513 204211 70 0 034 - - - Kölnivizek l PR
2	  514 204212	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Száj-‐	  és	  szemfestékek kg CP
2	  515 204212 50 0 050 - - - Szájfestékek kg PR
2	  516 204212 70 0 050 - - - Szemfestékek kg PR
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2	  517 204213 00 0 050 - - Kéz- és lábápolási készítmények kg PR, CP
2	  518 204214 00 0 050 - - Púderek, préselve is, kozmetikai felhasználásra (a hintőpor is) kg PR, CP
2	  519

204215 00 0 050
- - Szépség-, arc- és bőrápoló készítmények, beleértve a napvédő készítményeket (a gyógyszerek, a száj- és 
szemfestékek, a kéz- és lábápolási készítmények, a kozmetikai púderek és a hintőpor kivételével) kg PR, CP

2	  520 204216	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Samponok,	  hajlakkok,	  hajgöndörítő	  (daueroló)	  és	  -‐kiegyenesítő	  szerek kg CP
2	  521 204216 30 0 050 - - - Samponok kg PR
2	  522 204216 50 0 050 - - - Hajgöndörítő (daueroló) és hajkiegyenesítő szerek kg PR
2	  523 204216 70 0 050 - - - Hajlakkok kg PR
2	  524 204217 00 0 050 - - Hajápoló szerek (a samponok, hajgöndörítő (daueroló) vagy hajkiegyenesítő szerek, hajlakkok kivételével) kg PR, CP
2	  525 204218	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Száj-‐	  és	  fogápoló	  készítmények	  (beleértve	  a	  műfogsor	  rögzítő	  pasztákat	  és	  porokat),	  fogselyem kg CP
2	  526 204218 50 0 050 - - - Fogtisztító szer (beleértve a fogkrémet, műfogsortisztító szereket) kg PR
2	  527

204218 90 0 050
- - - Száj- és fogápoló szerek, (beleértve a műfogsorrögzítő pasztát, port és tablettát, szájöblítőt és 
szájillatosítót, fogselymet) (kivéve a fogtisztító szereket) kg PR

2	  528
204219	  00	  0	  050

-‐	  -‐	  Borotválkozáshoz	  használatos	  készítmények,	  dezodorok	  és	  izzadtsággátlók,	  fürdéshez	  használt	  
készítmények,	  m.n.s.	  egyéb	  illatszerek,	  kozmetikumok	  és	  testápoló	  szerek kg CP

2	  529 204219 15 0 050 - - - Szappan és szerves felületaktív termékek rúd stb. formába öntve, testápolási célokra kg PR
2	  530

204219 30 0 050
- - - Bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív anyagok vagy készítmények, szappantartalommal 
is, a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve kg PR

2	  531
204219 45 0 050

- - - Borotválkozás előtti, borotválkozó és borotválkozás utáni készítmények (a tömb alakú borotvaszappan 
kivételével) kg PR

2	  532 204219 60 0 050 - - - Dezodorok és izzadás elleni készítmények kg PR
2	  533 204219 75 0 050 - - - Illatosított fürdősók és más készítmények fürdéshez kg PR
2	  534 204219 90 0 050 - - - Más készítmények (illatszerek, testápolók, szőrtelenítők stb.) kg PR
2	  535 204290	  00	  0	  706 -‐	  Illatszerek	  és	  testápolási	  cikkek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  536 204299 00 0 706 - - Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  537 20.5	   EGYÉB	  VEGYI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
2	  538 20.51	   ROBBANÓANYAG	  GYÁRTÁSA TE
2	  539

205110	  00	  0	  055
-‐	  Robbanóanyag-‐készítmények;	  biztonsági	  gyutacs,	  robbantógyutacs,	  patronok,	  robbantószerkezetek,	  
elektromos	  detonátorok;	  tűzijátékok t CP

2	  540 205111	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Lőporok	  és	  robbanóanyag-‐készítmények t CP
2	  541 205111 30 0 055 - - - Lőpor t PR
2	  542 205111 50 0 055 - - - Robbanóanyag-készítmény (a lőpor kivételével) t PR
2	  543 205112	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Biztonsági	  gyutacs,	  robbantógyutacs,	  patronok,	  robbantószerkezetek,	  elektromos	  detonátorok t CP
2	  544 205112 50 0 005 - - - Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór km PR
2	  545 205112 50 0 055 - - - Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór t HU
2	  546 205112 70 0 055 - - - Robbantógyutacs és robbantókapszulák, gyújtószerkezetek és elektromos detonátorok t HU
2	  547 205112 70 0 712 - - - Robbantógyutacs és robbantókapszulák, gyújtószerkezetek és elektromos detonátorok 1000 db PR
2	  548 205113 00 0 055 - - Tűzijátékok t PR, CP
2	  549 205114 00 0 055 - - Jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek (a tűzijátékok kivételével) t PR, CP
2	  550 205120 00 0 055 - Gyufa (a bengáli gyufa és más pirotechnikai termék kivételével) t PR, CP
2	  551 205190	  00	  0	  706 -‐	  Robbanóanyagok	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  552 205199 00 0 706 - - Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  553 20.52	   RAGASZTÓSZERGYÁRTÁS TE
2	  554 205210	  00	  0	  055 -‐	  Ragasztó t CP
2	  555 205210 20 0 055 - - Kazeinenyvek t PR
2	  556 205210 40 0 055 - - Csontenyv, más állati eredetű enyvek (a kazeinenyv kivételével) t PR
2	  557 205210 60 0 055 - - Keményítő-, dextrin- vagy más átalakítottkeményítő-alappal készített enyvek t PR
2	  558 205210 80 0 055 - - M.n.s. elkészített enyv és más elkészített ragasztó t PR
2	  559 205290	  00	  0	  706 -‐	  Ragasztó	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  560 205299 00 0 706 - - Ragasztó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  561 20.53	   ILLÓOLAJGYÁRTÁS TE
2	  562 205310	  00	  0	  050 -‐	  Illóolaj kg CP
2	  563 205310 20 0 050 - - Illóolajok kg PR
2	  564 205310 30 0 050 - - Rezinoidok kg PR
2	  565 205310 50 0 050 - - Illóolaj-koncentrátum zsírban, illóolajok vizes desztillátuma stb. kg PR
2	  566 205310	  70	  0	  050 -‐	  -‐	  Illatanyag-‐keverék kg HU
2	  567 205310 75 0 050 - - - Élelmiszer- és italgyártáshoz használt illatanyagkeverék-fajták kg PR
2	  568 205310 79 0 050 - - - Illatanyag-keverékek (az élelmiszer- és italgyártáshoz használt fajták kivételével) kg PR
2	  569 205390	  00	  0	  706 -‐	  Illóolaj	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  570 205399 00 0 706 - - Illóolaj gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  571 20.59	   M.N.S.	  EGYÉB	  VEGYI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
2	  572

205910	  00	  0	  706
-‐	  Fényképészeti	  célú	  lemezek	  és	  filmek,	  azonnal	  előhívható	  filmek,	  fényképészeti	  célú	  vegyi	  készítmények	  
és	  elegyítés	  nélküli	  anyagok 1000	  Ft CP

2	  573
205911	  00	  0	  015

-‐	  -‐	  Fényérzékeny,	  exponálatlan	  fényképészeti	  célú	  lemezek	  és	  filmek,	  azonnal	  előhívható	  filmek,	  
fotópapírok m2 CP

2	  574
205911 30 0 015

- - - Fényérzékeny, exponálatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, fényérzékeny, 
megvilágítatlan, azonnal előhívható síkfilm (a papír, a karton és a textil kivételével) m2 PR

2	  575
205911 50 0 015

- - - Fényérzékeny, exponálatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból, fényérzékeny, 
megvilágítatlan, azonnal előhívható film tekercsben (a papír, a karton és a textil kivételével) m2 PR

2	  576 205911 70 0 015 - - - Fényérzékeny, exponálatlan fényképészeti papír, karton és textil m2 PR
2	  577

205912 00 0 055

- - Fényképészeti célra szolgáló vegyszerek, fényképészeti célra szolgáló nem kevert termékek, kimért 
adagokban vagy a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, felhasználásra készen (a lakk, az enyv 
és a ragasztó kivételével) t PR, CP

2	  578 205920 00 0 055 - Vegyileg módosított állati vagy növényi zsír és olaj t PR, CP
2	  579 205930 00 0 055 - Tinta (a nyomdafesték kivételével) t PR, CP
2	  580 205940	  00	  0	  055 -‐	  Kenőanyagok,	  adalékanyagok,	  fagyásgátló	  anyagok t CP
2	  581 205941	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kenőanyagok t CP
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2	  582
205941	  50	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Kenőanyag	  textilhez,	  bőrhöz,	  nyersbőrhöz	  és	  szőrméhez,	  valamint	  egyéb	  kenőanyag,	  70	  
tömegszázaléknál	  kisebb	  olajtartalmú,	  kőolajból,	  bitumenes	  ásványokból t HU

2	  583
205941 55 0 055

- - - - Kenőanyagok fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból 
előállított olajtartalommal textilhez, bőrhöz, nyersbőrhöz, szőrméhez és más anyagokhoz t PR

2	  584
205941 57 0 055

- - - - Kenőanyagok kőolajból vagy bitumenes ásványokból előállítva, kivéve azokat, amelyek a textil, bőr, 
nyersbőr, szőrme és más anyagok kezelésére szolgálnak t PR

2	  585
205941	  70	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  kenőanyag	  textilhez,	  bőrhöz,	  nyersbőrhöz	  és	  szőrméhez,	  valamint	  egyéb	  kenőanyag(kivéve	  a	  70	  
tömegszázaléknál	  kevesebb	  olajtartalmú,	  kőolajból,	  bitumenes	  ásványokból) t HU

2	  586
205941 75 0 055

- - - - Kőolajat vagy bitumenes ásványi olajat nem tartalmazó kenőanyagok textil, bőr, nyersbőr, szőrme és 
más anyagok kezeléséhez t PR

2	  587
205941 79 0 055

- - - - Kőolajat vagy bitumenes ásványi olajat nem tartalmazó kenőanyagok, kivéve azokat, amelyek a textil, 
bőr, nyersbőr, szőrme vagy más anyagok kezelésére szolgálnak t PR

2	  588 205942	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kopogásgátló	  készítmények,	  kőolajadalékok	  és	  hasonló	  készítmények t CP
2	  589 205942 50 0 055 - - - Kopogásgátló készítmények t PR
2	  590 205942 70 0 055 - - - Kenőolaj-adalékok t PR
2	  591

205942 90 0 055
- - - Adalékanyagok ásványolajhoz vagy más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz (beleértve 
a benzint is) (a kopogásgátló szerek, a kenőolaj-adalékok kivételével) t PR

2	  592 205943	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Hidraulikus	  fékfolyadékok,	  fagyásgátló	  készítmények	  és	  jégtelenítő	  folyadékok t CP
2	  593

205943 30 0 055
- - - Hidraulikus-fékfolyadék és más folyadék hidraulikus célra, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból 
nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz t PR

2	  594 205943 50 0 055 - - - Fagyásgátló és jégoldó készítmények t PR
2	  595 205950	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb,	  m.n.s.	  vegyi	  termékek t CP
2	  596

205951 00 0 055
- - Peptonok és ezek származékai; egyéb protein hatóanyagok és származékaik; nyersbőr pora, beleértve a 
gluteint és prolamint, globulint, glicinint, keratint, nukleoproteideket, proteinizolátokat t PR, CP

2	  597

205952	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Mintázópaszták,	  gipszalapú	  fogászati	  ragasztóanyagok	  és	  egyéb	  készítmények	  fogorvosi	  célra,	  
készítmények	  és	  töltetek	  tűzoltó	  készülékekhez,	  mikroorganizmusok	  tenyésztésére	  alkalmas	  
táptalajkészítmények,	  m.n.s.	  diagnosztikumok	  és	  laboratóriumi	  reagensek t CP

2	  598
205952 10 0 055

- - - Vegyes diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, beleértve a diagnosztikai vagy laboratóriumi 
reagensekkel impregnált vagy bevont papírt t PR

2	  599
205952 30 0 055

- - - Mintázópaszták, fogászati viasz vagy fogászati lenyomatkeverék, a fogászatban használt gipszalapú 
egyéb készítmények (beleértve a gyermekjátéknak összeállított mintázópasztát is) t PR

2	  600 205952 50 0 055 - - - Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátok t PR
2	  601 205952 70 0 055 - - - Elkészített táptalajok mikroorganizmusok tenyésztésére t PR
2	  602

205953 00 0 055
- - Elektronikai célokra átitatott kémiai elemek korong, ostya vagy hasonló formában; átitatott kémiai 
vegyületekl elektronikai célokra t PR, CP

2	  603 205954 00 0 055 - - Aktív szén t PR, CP
2	  604

205955	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Kikészítő	  anyagok,	  a	  festés	  vagy	  a	  festék	  megkötésének	  gyorsításához	  szükséges	  anyagok	  és	  hasonló	  
termékek t CP

2	  605 205955 50 0 055 - - - Végkikészítő szerek stb. keményítőtartalommal t PR
2	  606 205955 70 0 055 - - - Végkikészítő szerek stb. textilipari használatra (kivéve a keményítőtartalmúakat) t PR
2	  607 205955 80 0 055 - - - Végkikészítő szerek stb. papíripari használatra (kivéve a keményítőtartalmúakat) t PR
2	  608 205955 90 0 055 - - - M.n.s. végkikészítő szerek, festést elősegítő anyagok, valamint más készítmények t PR
2	  609

205956	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Fémmaratásra	  szolgáló	  szerek,	  folyósítószerek,	  felhasználásra	  előkészített	  gumigyorsítók,	  gumi-‐	  és	  
műanyaglágyítók	  és	  -‐stabilizálók,	  m.n.s.	  katalizátorok,	  m.n.s.	  alkilbenzol-‐,	  illetve	  alkilnaftalin-‐keverékek t CP

2	  610 205956 20 0 055 - - - Fémfelületet marató szerek t PR
2	  611 205956 30 0 055 - - - Elkészített vulkanizálást gyorsítók t PR
2	  612 205956 40 0 055 - - - Gumi- vagy műanyaglágyító készítmények t PR
2	  613 205956 50 0 055 - - - Antioxidáns készítmények és más stabilizátor gumihoz és műanyaghoz t PR
2	  614 205956 60 0 055 - - - Reakcióindítók, -gyorsítók és katalizátorok t PR
2	  615 205956 70 0 055 - - - Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, a 2707 vagy a 2902 vtsz. alá tartozó termékek kivételével t PR
2	  616 205957	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kötőanyag-‐készítmények	  öntödei	  formához	  vagy	  maghoz,	  m.n.s.	  vegyi	  termékek t CP
2	  617 205957 20 0 055 - - - Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz t PR
2	  618 205957 30 0 055 - - - Nafténsavak, ezek vízben oldhatatlan sói és észterei t PR
2	  619 205957 40 0 055 - - - Nem agglomerált fémkarbidok fémkötőanyagokkal keverve t PR
2	  620 205957 50 0 055 - - - Elkészített adalékok cementhez, habarcshoz, betonhoz t PR
2	  621 205957 70 0 055 - - - Szorbit (a D-glucit kivételével) t PR
2	  622 205959	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  M.n.s.	  egyéb	  vegyi	  termékek t CP
2	  623

205959 10 0 055
- - - Ioncserélők; getterek vákuumcsövekhez; kőolajszulfonátok (az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-
aminok kőolajszulfonátjai kivételével); bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és sói t PR

2	  624
205959 20 0 055

- - - Pirolignitek; nyers kalcium-tartarátok; nyers kalcium-citrátok; amint, mint aktív összetevőt tartalmazó 
rozsdagátló készítmények t PR

2	  625 205959 30 0 055 - - - Kevert szervetlen oldószerek és hígítók lakkokhoz és hasonló termékekhez t PR
2	  626 205959 40 0 055 - - - Vízkövesedésgátló és hasonló vegyületek t PR
2	  627

205959	  50	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Készítmény	  elektromos	  galvanizáláshoz	  és	  glicerin	  mono-‐,	  di-‐,	  tri-‐	  zsírsav-‐	  észtereinek	  elegyei	  
(zsíremulzió	  képzők) t HU

2	  628 205959 53 0 055 - - - - Készítmények galvanizáláshoz t PR
2	  629 205959 57 0 055 - - - - Glicerin mono-, di-, tri-, zsírsavésztereinek elegyei (zsíremulzióképzők) t PR
2	  630 205959	  60	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Gyógyszerészeti,	  sebészeti,	  öntödei	  és	  építőipari	  vegyi	  készítmény t HU
2	  631 205959 63 0 055 - - - - Gyógyszerészeti vagy sebészeti célú termékek és készítmények t PR
2	  632 205959 65 0 055 - - - - Öntödei segédanyagok (az öntödei formához vagy maghoz elkészített kötőanyagok kivételével) t PR
2	  633 205959 67 0 055 - - - - Tűzállóságot, vízállóságot biztosító és hasonló, az építőiparban használt védő készítmények t PR
2	  634 205959	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Keverék	  és	  készítmény	  szénhidrogén	  halogénezett	  származékaival	  (oxirán,	  PBB,	  PCB,	  PCT,	  stb.) t HU
2	  635 205959 71 0 055 - - - - Metán, etán vagy propán halogénezett származékait tartalmazó keverékek t PR
2	  636

205959 75 0 055
- - - - Etilén-oxid (oxirán), polibrómozott bifenil (PBB-k), poliklórozott bifenil (PCB-k), poliklórozott terfenil (PCT-
k) vagy trisz (2,3-dibrómpropil) foszfátot tartalmazó keverékek és készítmények t PR

2	  637 205959 93 0 055 - - - Egyéb, m.n.s. vegyi termékek t PR
2	  638 205959 97 0 055 - - - Bioüzemanyagok (gázolaj-helyettesítő) t PR
2	  639 205960	  00	  0	  055 -‐	  Zselatin	  és	  származékai,	  beleértve	  a	  tejfehérjét t CP
2	  640 205960 20 0 055 - - Kazeinátok és más kazeinszármazékok (a kazeinenyvek kivételével) t PR
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2	  641 205960 50 0 055 - - Albuminok, albuminátok és más albuminszármazékok (a tojásfehérje kivételével) t PR
2	  642 205960 80 0 055 - - Zselatin és származékai, halenyv (a kazeinenyv és a csontenyv kivételével) t PR
2	  643 205990	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  egyéb	  vegyi	  termékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  644 205999 00 0 706 - - M.n.s. egyéb vegyi termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  645 20.6	   VEGYI	  SZÁL	  GYÁRTÁSA
2	  646 20.60	   VEGYI	  SZÁL	  GYÁRTÁSA TE
2	  647 206010	  00	  0	  055 -‐	  Szintetikus	  szálak t CP
2	  648 206011	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kártolatlan,	  fésületlen	  szintetikus	  vágott	  szál	  és	  szálköteg t CP
2	  649 206011 10 0 055 - - - Szintetikus vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál aramidokból t PR
2	  650

206011 20 0 055
- - - Mesterséges vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített fonókábel és szál 
poliamidból t PR

2	  651
206011 30 0 055

- - - Mesterséges vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített fonókábel és szál 
poliészterből t PR

2	  652
206011 40 0 055

- - - Mesterséges vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített fonókábel és szál 
akrilból t PR

2	  653
206011 50 0 055

- - - Polipropilén szintetikus vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített 
fonókábel t PR

2	  654 206011 90 0 055 - - - Más szintetikus vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített fonókábel t PR
2	  655 206012	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Nagy	  szakítószilárdságú	  terjedelmesített	  fonal	  poliamidból	  és	  poliészterből t CP
2	  656

206012 20 0 055
- - - Nagy szakítószilárdságú végtelen szálból készült fonal aramidokból (kiskereskedelemben szokásos 
kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével) t PR

2	  657

206012 40 0 055

- - - Nagy szakítószilárdságú végtelen szálból készült fonal nejlonból vagy más poliamidokból (varrócérna, 
kiskereskedelemben szokásos kiszerelésű fonal és nagy szakítószilárdságú aramidokból készült fonal 
kivételével) t PR

2	  658
206012 60 0 055

- - - Nagy szakítószilárdságú végtelen szálból készült fonal poliészterből (kiskereskedelemben szokásos 
kiszerelésű fonal kivételével) t PR

2	  659 206013	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  szintetikus	  terjedelmesített	  fonal,	  egyágú t CP
2	  660

206013 10 0 055
- - - Végtelen szálból készült textilfonal poliamidból, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben 
(varrócérna kivételével) t PR

2	  661
206013 20 0 055

- - - Végtelen szálból készült szőnyegfonal poliamidból, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben 
(varrócérna kivételével) t PR

2	  662
206013 30 0 055

- - - Végtelen szálból készült textilfonal poliészterből, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben 
(varrócérna kivételével) t PR

2	  663
206013 40 0 055

- - - Végtelen szálból készült fonal polipropilénből, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben 
(varrócérna kivételével) t PR

2	  664 206013 50 0 055 - - - Végtelen szálból készült elasztomerfonal, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben t PR
2	  665 206013 90 0 055 - - - Egyéb szintetikus szál, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben (varrócérna kivételével) t PR
2	  666 206014	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Szintetikus	  végtelen	  szálak,	  szalagok	  és	  hasonlók t CP
2	  667

206014 20 0 055
- - - Végtelen, legalább 67 decitex finomságú szálból készült monofil polipropilénből, amelynek átmérője 
legfeljebb 1 mm (elasztomer kivételével) t PR

2	  668

206014 40 0 055

- - - Szintetikus végtelen, legalább 67 decitex finomságú szálból készült monofil amelynek átmérője legfeljebb 
1 mm (polipropilén monofil kivételével); szintetikus textilanyagokból készült, legfeljebb 5 mm látható 
szélességű szalag és hasonló (pl. szintetikus műszalma) t PR

2	  669 206020	  00	  0	  055 -‐	  Műszálak t CP
2	  670 206021	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kártolatlan,	  fésületlen	  vágott	  műszál	  és	  szálköteg t CP
2	  671

206021 20 0 055
- - - Mesterséges végtelen szálból készült fonókábel és vágott szál (nem kártolt, nem fésült vagy más módon 
fonásra nem előkészített) viszkóz műselyemből t PR

2	  672 206021 40 0 055 - - - Mesterséges végtelen szálból készült fonókábel, acetátból t PR
2	  673

206021 90 0 055
- - - Más mesterséges végtelen szálból készült fonókábel és vágott szál (nem kártolt, nem fésült vagy más 
módon fonásra nem előkészített) t PR

2	  674
206022 00 0 055

- - Nagy szakítószilárdságú viszkózaselyem végtelen szál, a kiskereskedelemben nem szokásos 
kiszerelésben (a varrócérna kivételével) t PR, CP

2	  675 206023	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  terjedelmesített	  műfonal,	  egyágú t CP
2	  676

206023 20 0 055

- - - Végtelen, viszkóz műselyemből készült fonal, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomságú szálból készült, 
egyágú monofilt, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben (varrócérna és nagy szakítószilárdságú 
fonal kivételével) t PR

2	  677

206023 40 0 055

- - - Végtelen szálból készült fonal cellulóz-acetátból, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomságú szálból 
készült, egyágú monofilt, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben (varrócérna és nagy 
szakítószilárdságú fonal kivételével) t PR

2	  678
206023 90 0 055

- - - Más mesterséges végtelen szálból készült fonal, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomságú szálból 
készült egyágú monofilt, kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben (varrócérna kivételével) t PR

2	  679
206024 00 0 055

- - Mesterséges végtelen, legalább 67 decitex finomsági számú monofil, amelynek átmérője legfeljebb 1 mm; 
mesterséges textilanyagokból készült, legfeljebb 5 mm látható szélességű szalag és hasonló t PR, CP

2	  680 206090	  00	  0	  706 -‐	  Vegyi	  szál	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  681 206099 00 0 706 - - Vegyi szál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  682 CF	   GYÓGYSZERGYÁRTÁS
2	  683 21	   GYÓGYSZERGYÁRTÁS
2	  684 21.1	   GYÓGYSZERALAPANYAG-‐GYÁRTÁS
2	  685 21.10	   GYÓGYSZERALAPANYAG-‐GYÁRTÁS TE
2	  686 211010	  00	  0	  050 -‐	  Szalicilsav,	  o-‐szalicilsav,	  sóik	  és	  észtereik kg CP
2	  687 211010 30 0 050 - - Szalicilsav és sói kg PR
2	  688 211010 50 0 050 - - O-acetil-szalicilsav, sói és észterei kg PR
2	  689 211010 70 0 050 - - Szalicilsav észterei és sói (az O-acetil-szalicilsav kivételével) kg PR
2	  690

211020	  00	  0	  050
-‐	  Lizin,	  glutaminsav	  és	  sói,	  kvaterner	  ammónium-‐sók	  és	  hidroxidok,	  foszforamino-‐lipidek,	  amidok,	  
származékaik	  és	  sóik kg CP

2	  691 211020 10 0 050 - - Lizin és észterei, és ezek sói kg PR
2	  692 211020 20 0 050 - - Glutaminsav és sói kg PR
2	  693

211020 40 0 050
- - Negyedrendű ammóniumsók és hidroxidok; lecitinek és más foszforamino-lipidek, vegyileg nem 
meghatározottak is kg PR

2	  694 211020 60 0 050 - - Aciklikus amidok és származékaik, valamint ezek sói (aciklikus karbamátok is) kg PR
2	  695

211020 70 0 050
- - Ciklikus amidok és származékaik, valamint ezek sói (ciklikus karbamátok is) (az ureinek és származékaik, 
valamint ezek sói kivételével) kg PR
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2	  696

211030	  00	  0	  050

-‐	  M.n.s.	  laktonok,	  kizárólag	  nitrogén-‐heteroatomokat	  tartalmazó	  heterociklikus	  vegyületek,	  nem	  fuzionált	  
pirazol-‐,	  pirimidin-‐,	  piperazin-‐	  vagy	  triazin-‐gyűrűvel,	  illetve	  további	  fúzió	  nélküli	  tiazin-‐	  vagy	  fenotiazin	  
gyűrűvel,	  hidantoin	  és	  származékaik;	  szulfonamidok kg CP

2	  697

211031	  00	  0	  050

-‐	  -‐	  M.n.s.	  laktonok,	  kizárólag	  nitrogén-‐heteroatomokat	  tartalmazó	  heterociklikus	  vegyületek,	  nem	  fuzionált	  
pirazol-‐,	  pirimidin-‐,	  piperazin-‐	  vagy	  triazin-‐gyűrűvel,	  illetve	  további	  fúzió	  nélküli	  tiazin-‐	  vagy	  fenotiazin-‐
gyűrűvel,	  hidantoin	  és	  származékaik kg CP

2	  698

211031 17 0 050

- - - Fenolftalein; 1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxikarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]izokrom-1-il]-6-
oktadeciloxi-2-nafténsav; 3'-kloro-6'-ciklohexilamino-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-xantén]-3-on; 6'-(N-etil-p-
toluidino)-2'-metilspiro[izobenzofurán-1(3H),9'-xantén]-3-on; metil-6-dokosziloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-
metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalin-2-karboxilát, gamma-butirolakton kg PR

2	  699

211031 19 0 050

- - - Laktonok (kivéve fenolftalein; 1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxikarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3H-
benzo[de]izokromen-1-il]-6-oktadeciloxi-2-nafténsav; 3'-kloro-6'-ciklohexilamin-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-
xantén]-3-on; 6'-(N-etil-p-toluidin)-2'-metilspiro[izobenzofurán-1(3H),9'-xantén]-3-on; metil-6-dokosziloxi-1-
hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalin-2-karboxilát, gamma-
butirolakton és a higany szerves vagy szervetlen vegyületei) kg PR

2	  700 211031 30 0 050 - - - Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) pirazolgyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek kg PR
2	  701 211031 40 0 050 - - - Hidantoin és származékai kg PR
2	  702 211031	  50	  0	  050 -‐	  -‐	  -‐	  Szerkezetükben	  pirimidin-‐	  vagy	  piperazingyűrüt	  tartalmazó	  vegyületek kg HU
2	  703 211031 55 0 050 - - - - Malonil-karbamid (barbitursav) és származékai, valamint ezek sói kg PR
2	  704

211031 59 0 050
- - - - Szerkezetükben pirimidingyűrűt (hidrogénezve is) vagy piperazingyűrűt tartalmazó vegyületek (a 
malonilkarbamid [barbitursav] és származékai kivételével) kg PR

2	  705
211031 70 0 050

- - - Szerkezetükben nem fuzionált triazingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek (a melamin 
kivételével) kg PR

2	  706 211031 80 0 050 - - - Fenotiazingyűrű-rendszert (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek tovább nem fuzionálva (kondenzálva) kg PR
2	  707 211032 00 0 050 - - Szulfonamidok kg PR, CP
2	  708 211040 00 0 050 - Tiszta cukrok (a glukóz stb. kivételével), cukoréterek és sói stb. kg PR, CP
2	  709 211050	  00	  0	  050 -‐	  Provitaminok,	  vitaminok	  és	  hormonok;	  glikozidok,	  növényi	  alkaloidák	  és	  származékaik;	  antibiotikumok kg CP
2	  710

211051 00 0 050

- - Természetes vagy szintetikus úton előállított provitaminok és vitaminok (természetes koncentrátum is), ezek 
származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint használnak, valamint ezek egymás közti keverékei, 
oldószerekben is kg PR, CP

2	  711

211052 00 0 050

- - Természetes vagy szintetikus úton előállított hormonok, prosztaglandinok, tromboxánok és leukotriének; 
ezek főképp hormonként használt származékai és szerkezeti analógjai, beleértve a láncukban módosított 
polipeptideket is kg PR, CP

2	  712
211053 00 0 050

- - Természetes vagy szintetikus úton előállított glikozidok és növényi alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei és 
más származékai kg PR, CP

2	  713 211054 00 0 050 - - Antibiotikumok kg PR, CP
2	  714 211060	  00	  0	  050 -‐	  Mirigyek	  és	  egyéb	  szervek,	  kivonataik,	  m.n.s.	  egyéb	  humán	  vagy	  állati	  hatóanyagok kg CP
2	  715 211060 20 0 050 - - Mirigy vagy más szerv, vagy azok váladékának kivonata (organoterápiás használatra) kg PR
2	  716

211060 40 0 050
- - M.n.s. mirigy vagy más szerv terápiás vagy megelőzési célra (kivéve a vért és mirigy vagy más szerv 
kivonatát) kg PR

2	  717
211060 55 0 050

- - Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; mikroorganizmus-
tenyészetek; toxinok (az élesztők kivételével) kg PR

2	  718 211090	  00	  0	  706 -‐	  Gyógyszeralapanyag-‐gyártással	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  719 211099 00 0 706 - - Gyógyszeralapanyag-gyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  720 21.2	   GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY	  GYÁRTÁSA
2	  721 21.20	   GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY	  GYÁRTÁSA TE
2	  722 212010	  00	  0	  706 -‐	  Gyógyszerek 1000	  Ft CP
2	  723 212011	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Penicillint	  és	  egyéb	  antibiotikumot	  tartalmazó	  gyógyszerek 1000	  Ft CP
2	  724

212011 30 0 706
- - - Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomicinek és 
származékaik terápiás vagy megelőzési célra, nem a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR

2	  725 212011 50 0 706 - - - Más antibiotikum-tartalmú gyógyszerek, nem a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR
2	  726

212011 60 0 706
- - - Penicillint, sztreptomicint vagy ezek származékait tartalmazó gyógyszerek, adagokban vagy a 
kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR

2	  727 212011 80 0 706 - - - Más antibiotikum-tartalmú gyógyszerek, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR
2	  728 212012	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Hormontartalmú,	  de	  antibiotikumot	  nem	  tartalmazó	  gyógyszerek 1000	  Ft CP
2	  729

212012 30 0 706
- - - Inzulint tartalmazó, de nem antibiotikum-tartalmú gyógyszerek, terápiás vagy megelőzési célra, nem 
kimért adagokban vagy nem a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR

2	  730
212012 50 0 706

- - - Hormonokat tartalmazó, de nem antibiotikum-tartalmú gyógyszerek, terápiás vagy megelőzési célra, nem 
kimért adagokban vagy nem a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben (az inzulin kivételével) 1000 Ft PR

2	  731
212012 60 0 706

- - - Inzulint tartalmazó, de nem antibiotikum-tartalmú gyógyszerek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért 
adagokban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR

2	  732
212012 70 0 706

- - - Kortikoszteroid hormonokat, ezek származékait vagy strukturális analógjait tartalmazó gyógyszerek, 
kimért adagokban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR

2	  733
212013	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Alkaloida	  vagy	  alkaloidaszármazék-‐tartalmú,	  de	  hormont	  és	  antibiotikumot	  nem	  tartalmazó	  gyógyszerek 1000	  Ft CP

2	  734
212013 10 0 706

- - - Alkaloidákat vagy ezek származékait tartalmazó gyógyszerek, nem a kiskereskedelemben szokásos 
kiszerelésben 1000 Ft PR

2	  735
212013 20 0 706

- - - A 3003 vtsz. alá tartozó más gyógyszerek terápiás vagy megelőzési célra, nem a kiskereskedelemben 
szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR

2	  736 212013 40 0 706 - - - Alkaloidákat vagy származékait tartalmazó gyógyszerek, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR
2	  737

212013 60 0 706
- - - Vitaminokat, provitaminokat, ezek származékait vagy egymás közti keverékeit tartalmazó gyógyszerek, 
terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR

2	  738
212013 80 0 706

- - - M.n.s. más gyógyszerek, amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, a kiskereskedelemben 
szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR

2	  739 212020	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  gyógyszerkészítmények 1000	  Ft CP
2	  740 212021	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Antiszérumok	  és	  vakcinák 1000	  Ft CP
2	  741

212021 25 0 706
- - - Ellenszérumok, más immunológiai termékek, amelyek közvetlenül részt vesznek az immunológiai 
folyamatok szabályozásában, valamint egyéb vérfrakciók 1000 Ft PR

2	  742 212021 45 0 706 - - - Vakcinák embergyógyászati célra 1000 Ft PR
2	  743 212021 60 0 706 - - - Vakcinák állatgyógyászati célra 1000 Ft PR
2	  744 212022 00 0 706 - - Kémiai fogamzásgátló készítmények, amelyek hormonon vagy spermiciden alapulnak 1000 Ft PR, CP
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2	  745 212023	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Diagnosztikai	  reagens	  és	  egyéb	  gyógyszerkészítmény 1000	  Ft CP
2	  746 212023 20 0 706 - - - Vércsoport-meghatározó reagensek 1000 Ft PR
2	  747 212023 40 0 706 - - - Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz; in vivo diagnosztikai reagensek 1000 Ft PR
2	  748 212024	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Ragtapaszok,	  sebvarró	  fonalak	  és	  hasonló	  anyagok,	  elsősegélydobozok 1000	  Ft CP
2	  749

212024 20 0 706
- - - Ragtapaszok vagy hasonló cikkek, impregnálva vagy gyógyszerrel bevonva, a kiskereskedelemben 
szokásos kiszerelésben is 1000 Ft PR

2	  750 212024 30 0 706 - - - Steril sebészeti catgut 1000 Ft PR
2	  751 212024 40 0 706 - - - M.n.s. vatta, géz stb. gyógyszerrel, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR
2	  752 212024 60 0 706 - - - Elsősegélydobozok és -készletek 1000 Ft PR
2	  753 212090	  00	  0	  706 -‐	  Gyógyszerkészítmény	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  754 212099 00 0 706 - - Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  755 CG	   GUMI-‐,	  MŰANYAG	  ÉS	  NEMFÉM	  ÁSVÁNYI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
2	  756 22	   GUMI-‐,	  MŰANYAG	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
2	  757 22.1	   GUMITERMÉK	  GYÁRTÁSA
2	  758 22.11	   GUMIABRONCS,	  GUMITÖMLŐ	  GYÁRTÁSA TE
2	  759 221110	  00	  0	  194 -‐	  Új	  gumiabroncs	  és	  gumitömlő db CP
2	  760 221111 00 0 194 - - Új gumi légabroncs személygépkocsihoz (beleértve a versenyautót) db PR, CP
2	  761 221112 00 0 194 - - Új gumi légabroncsok motorkerékpárokhoz és kerékpárokhoz db PR, CP
2	  762 221113	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Új	  gumiabroncs	  buszok,	  tehergépkocsik	  és	  repülőgépek	  részére db CP
2	  763 221113	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Új	  gumiabroncs	  áruszállító	  járműhöz db HU
2	  764 221113 55 0 194 - - - - Új gumi légabroncs autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz legfeljebb 121 terhelési indexszel db PR
2	  765 221113 57 0 194 - - - - Új gumi légabroncs autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz 121 feletti terhelési indexszel db PR
2	  766 221113 70 0 194 - - - Új gumi légabroncs repülőgéphez db PR
2	  767 221114 00 0 194 - - Új gumiabroncsok mezőgazdasági és egyéb célokra db PR, CP
2	  768

221115	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Gumiabroncs	  belső	  tömlői,	  tömör	  vagy	  kisnyomású	  gumiabroncs,	  abroncs	  cserélhető	  futófelületei,	  
tömlővédőszalagjai db CP

2	  769 221115 30 0 194 - - - Tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-futófelület db PR
2	  770 221115 50 0 194 - - - Gumiabroncs-tömlővédő szalag db PR
2	  771 221115 70 0 055 - - - Belső tömlő gumiból t PR
2	  772 221115 70 0 194 - - - Belső tömlő gumiból db HU
2	  773 221116 00 0 055 - - „Futófelület-javító” szalag gumiabroncsok újrafutózásához t PR, CP
2	  774 221116 00 0 194 - - „Futófelület-javító” szalag gumiabroncsok újrafutózásához db HU
2	  775 221120	  00	  0	  194 -‐	  Újrafutózott,	  felújított	  gumiabroncs db CP
2	  776 221120 30 0 194 - - Újrafutózott abroncs személygépkocsihoz db PR
2	  777 221120 50 0 194 - - Újrafutózott abroncs autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz db PR
2	  778

221120 90 0 194
- - Újrafutózott abroncs (légi járműhöz is, nem személygépkocsihoz, nem autóbuszhoz vagy 
tehergépjárműhöz) db PR

2	  779
221190	  00	  0	  706

-‐	  Gumiabroncs,	  gumitömlő	  gyártásával;	  gumiabroncs	  újrafutózásával,	  felújításával	  kapcsolatos	  
részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

2	  780
221199 00 0 706

- - Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában; gumiabroncs 
újrafutózása, felújítása 1000 Ft CP

2	  781 22.19	   EGYÉB	  GUMITERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
2	  782 221910 00 0 055 - Regenerált gumi alapanyag formában, vagy lap, lemez és szalag alakban t PR, CP
2	  783

221920	  00	  0	  055
-‐	  Vulkanizálatlan	  gumi	  és	  a	  belőle	  készült	  gyártmányok,	  vulkanizált	  gumiból	  (kivéve:	  keménygumiból)	  
készült	  fonal,	  zsineg,	  lemez,	  fólia,	  szalag,	  rúd	  és	  alakos	  test t CP

2	  784
221920	  10	  0	  055

-‐	  -‐	  Összetett	  (kevert)	  és	  egyéb	  összetett	  gumi,	  gumioldat,	  diszperzió,	  nem	  vulkanizált	  alapanyag	  
formájában,	  lemez,	  lap,	  szalag t HU

2	  785 221920 13 0 055 - - - Gumikeverék korommal vagy szilícium-oxiddal, vulkanizálatlan t PR
2	  786 221920 19 0 055 - - - Más vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban t PR
2	  787

221920 30 0 055
- - Vulkanizálatlan gumiból készült formák és termékek (rudak, csövek és profilok, korongok és gyűrűk is) 
(kivéve a gumiabroncsok újrafutózásához használt „futófelület-javító” szalagot) t PR

2	  788 221920 50 0 055 - - Vulkanizált gumifonal és zsineg t PR
2	  789 221920 70 0 055 - - Lap, lemez és szalag vulkanizált gumiból t PR
2	  790 221920	  80	  0	  055 -‐	  -‐	  Rúd,	  alakos	  termék	  és	  lap,	  lemez,	  szalag,	  szőnyeg	  vulkanizált	  gumiból t HU
2	  791 221920 83 0 055 - - - Extrudált rúd és profil vulkanizált habgumiból t PR
2	  792 221920 85 0 055 - - - Lap, lemez és szalag padlóbevonatoknak szilárd vulkanizált gumiból t PR
2	  793 221920 87 0 055 - - - Extrudált szilárd gumirudak és -profilok t PR
2	  794 221930	  00	  0	  055 -‐	  Cső	  és	  tömlő	  vulkanizált	  gumiból	  (kivéve:	  keménygumiból) t CP
2	  795 221930 30 0 055 - - Gumicső betét nélkül t PR
2	  796 221930	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  Gumitömlő,	  megerősitett t HU
2	  797 221930 55 0 055 - - - Fémbetétes gumitömlő t PR
2	  798 221930 57 0 055 - - - Textilbetétes gumitömlő t PR
2	  799

221930 59 0 055
- - - Gumitömlő más anyagú betéttel vagy más anyaggal kombinálva (a fém- vagy textilbetétes gumitömlő 
kivételével) t PR

2	  800 221930 70 0 055 - - Gumitömlő-szerelvények t PR
2	  801 221940	  00	  0	  055 -‐	  Szállítószalagok	  és	  szállító	  szíjak	  vulkanizált	  gumiból t CP
2	  802 221940 30 0 055 - - Gumimeghajtó- vagy erőátviteli szíj trapéz és/vagy csíkos alakkal (V-alakú meghajtószíj is) t PR
2	  803 221940 50 0 055 - - Gumi szállítószalag t PR
2	  804 221940 70 0 055 - - Gumi szinkronszíj t PR
2	  805

221940 90 0 055
- - Meghajtó vagy erőátviteli szíj (a trapéz és/vagy csíkos, V-alakú meghajtó és erőátviteli szíj, a szállítószalag, 
a szinkronszíj kivételével) t PR

2	  806 221950	  00	  0	  055 -‐	  Gumírozott	  textíliák	  (kivéve:	  az	  abroncsszövet) t CP
2	  807 221950 50 0 055 - - Legfeljebb 20 cm széles ragasztószalag gumizott szövetből t PR
2	  808 221950 70 0 055 - - Gumizott szövet (a legfeljebb 20 cm széles ragasztószalag kivételével) t PR
2	  809

221960 00 0 055
- Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt, ujjatlan és 
egyujjas kesztyűt is), bármilyen célra t PR, CP

2	  810 221970	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  	  vulkanizált	  gumiból	  készült	  cikkek,	  keménygumi	  és	  belőle	  készült	  termékek 1000	  Ft CP
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2	  811
221971	  00	  0	  706

-‐	  -‐	  Egészségügyi	  és	  gyógyszeripari	  termékek	  (beleértve	  a	  cumit	  is)	  vulkanizált	  gumiból	  (kivéve:	  
keménygumiból) 1000	  Ft CP

2	  812 221971 20 0 712 - - - Óvszer 1000 db PR
2	  813 221971 30 0 055 - - - Higiéniai vagy gyógyszerészeti áru gumiból (az óvszer kivételével) t PR
2	  814 221972 00 0 055 - - Padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált, nem habgumiból t PR, CP
2	  815

221973	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  M.n.s.	  egyéb	  termékek	  vulkanizált	  gumiból,	  keménygumi	  bármely	  formában	  és	  belőle	  készült	  termékek;	  
padlóburkoló	  és	  szőnyeg	  vulkanizált	  üreges	  gumiból 1000	  Ft CP

2	  816 221973 10 0 055 - - - Vulkanizált habgumiból készült áruk műszaki célra t PR
2	  817 221973	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Törlőgumi	  (radír)	  és	  tömítés	  vulkanizált	  gumiból t HU
2	  818 221973 21 0 055 - - - - Törlőgumi, vulkanizált gumiból t PR
2	  819 221973 23 0 055 - - - - Tömítés, vulkanizált gumiból t PR
2	  820 221973 30 0 055 - - - Csónak- vagy dokkütköző, felfújható is, vulkanizált gumiból; más felfújható áru, vulkanizált gumiból t PR
2	  821

221973	  40	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Cső	  csatlakozó	  eleme,	  kiegyenlítője	  vulkanizált	  gumiból,	  valamint	  fém-‐gumi	  kötésű	  termék	  vontatóhoz,	  
gépjárműhöz t HU

2	  822 221973 45 0 055 - - - - Fém-gumi kötésű áruk vontatóhoz és gépjárműhöz t PR
2	  823 221973 47 0 055 - - - - Öntött gumiból készült áruk vontatóhoz és gépjárműhöz t PR
2	  824 221973 49 0 055 - - - - Fém-gumi kötésű áruk vontatóktól és gépjárműktől eltérő felhasználásra t PR
2	  825 221973 50 0 712 - - - Talp és sarok gumiból 1000 db PR
2	  826 221973 65 0 055 - - - Áruk vulkanizált szilárd gumiból, nem vontatókhoz és gépjárművekhez t PR
2	  827 221973 79 0 055 - - - Keménygumi bármely formában, ideértve a hulladékot és használatat is M.n. s., áruk kemény gumiból t PR
2	  828 221990	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  gumitermékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  829 221999 00 0 706 - - Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  830 22.2	   MŰANYAG	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
2	  831 22.21	   MŰANYAG	  LAP,	  LEMEZ,	  FÓLIA,	  CSŐ,	  PROFIL	  GYÁRTÁSA TE
2	  832 222110	  00	  0	  055 -‐	  Műanyag	  szál,	  átmérője	  nagyobb	  1	  mm,	  rúd,	  pálca	  és	  alakos	  test	  műanyagból t CP
2	  833

222110 50 0 055
- - Műanyag szál 1 mm-t meghaladó átmérővel, pálca, rúd, profil etilénpolimerekből (felületi megmunkálással 
is, de tovább nem megmunkálva) t PR

2	  834
222110 70 0 055

- - Műanyag szál 1 mm-t meghaladó átmérővel, pálca, rúd, profil vinil-klorid-polimerekből (felületi 
megmunkálással is, de tovább nem megmunkálva) t PR

2	  835
222110 90 0 055

- - Műanyag szál, 1 mm-t meghaladó átmérővel, pálca, rúd és profil (az etilénpolimerekből, vinil-klorid-
polimerekből készültek kivételével) t PR

2	  836 222120	  00	  0	  055 -‐	  Műanyag	  csövek,	  tömlők	  és	  szerelvények t CP
2	  837 222121	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Műbél	  keményített	  fehérjéből	  vagy	  cellulózból,	  műanyagból	  készült	  rideg	  csövek	  és	  tömlők t CP
2	  838 222121 30 0 055 - - - Mesterséges bél (töltelékáruhoz) keményített fehérjéből vagy cellulózalapú műanyagból t PR
2	  839 222121	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Rugalmatlan	  cső	  és	  tömlő	  etilén,	  propilén	  és	  vinilklorid	  polimerből t HU
2	  840 222121 53 0 055 - - - - Rugalmatlan cső és tömlő etilénpolimerekből t PR
2	  841 222121 55 0 055 - - - - Rugalmatlan cső és tömlő propilénpolimerekből t PR
2	  842 222121 57 0 055 - - - - Rugalmatlan cső és tömlő vinil-klorid-polimerekből t PR
2	  843

222121 70 0 055
- - - Rugalmatlan cső és tömlő műanyagból (az etilénpolimerekből, propilénpolimerekből, vinil-klorid-
polimerekből készültek kivételével) t PR

2	  844 222129	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  műanyag	  csövek,	  tömlők	  és	  szerelvények t CP
2	  845 222129 20 0 055 - - - Flexibilis műanyag cső és tömlő, legalább 27,6 MPa belső nyomással t PR
2	  846

222129	  30	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Műanyag	  cső	  és	  tömlő,	  szerelvénnyel	  	  kivéve	  a	  rugalmatlan,	  a	  legalább	  27,6	  MPa	  megengedett	  belső	  
nyomású) t HU

2	  847
222129 35 0 055

- - - - Flexibilis műanyag cső és tömlő,nem megerősítve vagy más módon más anyaggal kombinálva, 
szerelvény nélkül t PR

2	  848
222129 37 0 055

- - - - Flexibilis műanyag cső és tömlő, nem megerősítve vagy más módon más anyaggal kombinálva, 
szerelvényekkel, tömítéssel vagy csőtoldattal t PR

2	  849
222129 50 0 055

- - - Műanyag cső és tömlő (kivéve a legalább 27,6 MPa belső nyomással rendelkező mesterséges belet 
[töltelékhez], rugalmatlan, flexibilis csövet és tömlőt) t PR

2	  850 222129 70 0 055 - - - Műanyag szerelvények, például csőkapcsolók, könyökdarabok, karimák csövekhez és tömlőkhöz t PR
2	  851

222130	  00	  0	  055
-‐	  Műanyagból	  készült	  lap,	  lemez,	  film,	  fólia	  és	  szalag	  más	  anyagokkal	  erősítés	  vagy	  hasonló	  összeállítás	  
nélkül t CP

2	  852 222130 10 0 055 - - - Más lap… etilénpolimerekből, nem erősített, legfeljebb 0,125 mm vastagságú t PR
2	  853 222130 17 0 055 - - - Más lap… etilénpolimerekből, nem erősített, 0,125 mm-t meghaladó vastagságú t PR
2	  854 222130	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  lemez,	  szalag	  propilén	  és	  más	  polimerből t HU
2	  855 222130 21 0 055 - - - Más lap… biaxiálisan orientált propilénpolimerekből, legfeljebb 0,10 mm vastagságú t PR
2	  856 222130 23 0 055 - - - Más lap… propilénpolimerekből, legfeljebb 0,10 mm vastagságú, más t PR
2	  857

222130 26 0 055
- - - Csomagoláshoz használt szalag propilénpolimerből, 0,10 mm-t meghaladó vastagsággal és 5 mm-t 
meghaladó, de legfeljebb 20 mm szélességgel (öntapadós termékek kivételével) t PR

2	  858 222130 30 0 055 - - - Más lap… sztirolpolimerekből, nem erősített stb. t PR
2	  859

222130 35 0 055
- - - Más lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, vinil-klorid-polimerekből, legalább 6 tömegszázalék 
lágyítótartalommal, legfeljebb 1 mm vastagsággal t PR

2	  860
222130 36 0 055

- - - Más lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, vinil-klorid-polimerekből, legalább 6 tömegszázalék 
lágyítótartalommal, több mint 1 mm vastagsággal t PR

2	  861
222130 37 0 055

- - - Más lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, vinil-klorid-polimerekből, 6 tömegszázaléknál kisebb 
lágyítótartalommal, legfeljebb 1 mm vastagsággal t PR

2	  862
222130 38 0 055

- - - Más lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, vinil-klorid-polimerekből, 6 tömegszázaléknál kisebb 
lágyítótartalommal, több mint 1 mm vastagsággal t PR

2	  863
222130	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  máshova	  nem	  sorolt	  lemez	  stb.	  egyéb	  akrilát	  polimerből,	  polimetilmetakrilátból	  nem	  erősített	  stb. t HU

2	  864 222130 53 0 055 - - - Lap… polimetil-metakrilátból, nem erősített stb. t PR
2	  865 222130 59 0 055 - - - M.n.s. lap… más akrilpolimerekből, nem erősített stb. t PR
2	  866 222130	  60	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  lemez,	  lap,	  film,	  fólia	  és	  szalag	  polikarbonátból,	  polietiléntereftalátból,	  poliészterekből t HU
2	  867

222130 61 0 055

- - - Lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, polikarbonátokból, amely nem porózus, kivéve a padló-, fal- és 
mennyezetburkolót – nem öntapadó, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal 
hasonlóan nem kombinált t PR

2	  868 222130 63 0 055 - - - Lap…, telítetlen poliészterekből, nem erősített stb. t PR
2	  869

222130 65 0 055
- - - Lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, polietilén-tetraftalátból, nem erősített, legfeljebb 0,35 mm 
vastagságú t PR
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2	  870
222130 67 0 055

- - - Lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, polietilén-tetraftalátból, nem erősített, 0,35 mm-t meghaladó 
vastagságú t PR

2	  871
222130 69 0 055

- - - Lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, poliészterekből, amely nem porózus, kivéve a padló-, fal- és 
mennyezetburkolót, nem öntapadó – polikarbonátokból, polietilén-tetraftalátból, telítetlen poliészterekből t PR

2	  872

222130 70 0 055

- - Lap, lemez, fólia, szalag és csík, amely nem porózus cellulózból készült, nem erősített, nem laminált nem 
alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált (öntapadó termékek, valamint a 3918 vtsz. alá 
tartozó padló-, fal-, mennyezetburkolók kivételével) t PR

2	  873 222130	  80	  0	  055 -‐	  -‐	  Lemez	  lap,	  film,	  fólia	  és	  szalag	  poliamidból,	  kondenzációs	  vagy	  addiciós	  polimerizációs	  műanyagból t HU
2	  874

222130 82 0 055

- - - Lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, poliamidokból, amely nem porózus (kivéve a padló-, fal- és 
mennyezetburkolót, nem öntapadó, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal 
hasonlóan nem kombinált) t PR

2	  875

222130 86 0 055

- - - Lap, lemez, film, fólia és szalag nem porózus poli(vinil-butirál)-ból, aminogyantákból, fenolgyantákból vagy 
polimerizációs termékekből, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan 
nem kombinált (öntapadó termékek, valamint a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal-, mennyezetburkolók 
kivételével) t PR

2	  876

222130 90 0 055

- - M.n.s. lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, nem porózus műanyagokból, nem erősített, nem laminált, nem 
alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált (öntapadó termékek, a 3918 vtsz. alá tartozó 
padló-, fal-, mennyezetburkolók, valamint a 3006 10 30 KN-kód alá tartozó steril sebészeti vagy fogászati 
tapadásgátlók kivételével) t PR

2	  877 222140	  00	  0	  055 -‐	  Műanyagból	  készült	  egyéb	  lap,	  lemez,	  film,	  fólia	  és	  szalag t CP
2	  878 222141	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Porózus	  műanyagból	  készült	  egyéb	  lap,	  lemez,	  film,	  fólia	  és	  szalag t CP
2	  879 222141 20 0 055 - - - Lap, lemez, film, fólia, szalag és csík porózus sztirolpolimerekből t PR
2	  880 222141 30 0 055 - - - Lap, lemez, film, fólia, szalag és csík porózus vinil-klorid-polimerekből t PR
2	  881 222141 50 0 055 - - - Lap, lemez, film, fólia, szalag és csík porózus poliuretánból t PR
2	  882 222141 70 0 055 - - - Lap, lemez, film, fólia, szalag és csík proózus regenerált cellulózból t PR
2	  883

222141 80 0 055
- - - Lap, lemez, film, fólia, szalag és csík porózus műanyagból (kivéve a sztirolpolimerekből, vinil-klorid-
polimerekből, poliuretánból, regenerált cellulózból készülteket) t PR

2	  884 222142	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Nem	  porózus	  műanyagból	  készült	  egyéb	  lap,	  lemez,	  film,	  fólia	  és	  szalag t CP
2	  885

222142 30 0 055
- - - Nem porózus lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, polikondenzációs/átrendezéses polimerizációs 
termékekből, poliészterekből, erősített, laminált, alátámasztott vagy más anyagokkal kombinált) t PR

2	  886 222142 50 0 055 - - - Nem porózus lap, csík…, fenolgyantából t PR
2	  887 222142	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Nem	  porózus	  lap,	  lemez,	  film,	  fólia,	  szalag	  és	  csík	  polimerizációs	  műanyagból t HU
2	  888

222142 75 0 055
- - - - Nem porózus lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, polikondenzációs/átrendezéses polimerizációs 
termékekből, aminogyantákból (nagy nyomású lap, egy vagy mindkét oldalán díszített felülettel) t PR

2	  889 222142 79 0 055 - - - - Más lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, polimerizációs termékekből t PR
2	  890 222142 80 0 055 - - - Más lap…, nem porózus, nem polimerizációval készült műanyagból t PR
2	  891

222190	  00	  0	  706
-‐	  Műanyagból	  készült	  lap,	  lemez,	  film,	  fólia	  és	  szalag	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

2	  892 222199 00 0 706 - - Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  893 22.22	   MŰANYAG	  CSOMAGOLÓESZKÖZ	  GYÁRTÁSA TE
2	  894 222210	  00	  0	  055 -‐	  Műanyag	  csomagolóeszközök t CP
2	  895 222211 00 0 055 - - Zsák és zacskó etilénpolimerekből (beleértve a kúp alakút is) t PR, CP
2	  896 222212 00 0 055 - - Műanyag zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is) (nem etilénpolimerekből) t PR, CP
2	  897 222213 00 0 055 - - Műanyag doboz, láda, rekesz és hasonló áruk szállításra vagy csomagolásra t PR, CP
2	  898 222214	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Ballonok,	  palackok	  és	  hasonló	  termékek	  műanyagból t CP
2	  899 222214	  00	  0	  712 -‐	  -‐	  Ballonok,	  palackok	  és	  hasonló	  termékek	  műanyagból 1000	  db CP
2	  900 222214 50 0 055 - - - Műanyag ballon, palack és hasonló áruk szállításra vagy csomagolásra, legfeljebb két liter űrtartalommal t HU
2	  901 222214 50 0 712 - - - Műanyag ballon, palack és hasonló áruk szállításra vagy csomagolásra, legfeljebb két liter űrtartalommal 1000 db PR
2	  902

222214 70 0 055
- - - Műanyag ballon, palack és hasonló áruk szállításra vagy csomagolásra, két litert meghaladó 
űrtartalommal t HU

2	  903
222214 70 0 712

- - - Műanyag ballon, palack és hasonló áruk szállításra vagy csomagolásra, két litert meghaladó 
űrtartalommal 1000 db PR

2	  904 222219	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  műanyag	  csomagolóeszközök t CP
2	  905 222219 10 0 055 - - - Cséve, orsó, kopsz és hasonló termékek, műanyagból t PR
2	  906 222219 20 0 055 - - - Műanyag kupak és fedő üvegekhez t PR
2	  907 222219 30 0 055 - - - Műanyag dugó, fedő, kupak és hasonló lezáró (nem üvegekhez) t PR
2	  908

222219 50 0 055

- - - Áruk szállítására vagy csomagolására használt műanyag termékek (doboz, láda, rekesz és hasonló 
termékek; zsák és zacskó, beleértve a kúp alakút is; ballon, palack és hasonló áruk cséve, orsó, kopsz és 
hasonló termékek; dugó, fedő, kupak és hasonlók kivételével) t PR

2	  909 222290	  00	  0	  706 -‐	  Műanyag	  csomagolóeszközök	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  910 222299 00 0 706 - - Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  911 22.23	   MŰANYAG	  ÉPÍTŐANYAG	  GYÁRTÁSA TE
2	  912 222310	  00	  0	  706 -‐	  Építőanyagok	  műanyagból;	  linóleum	  és	  kemény,	  nem	  műanyag	  felületű	  padlóburkolat 1000	  Ft CP
2	  913 222311	  00	  0	  701 -‐	  -‐	  Padló-‐,	  fal-‐,	  mennyezetburkolat	  műanyagból,	  tekercsben	  vagy	  lapban 1000	  m2 CP
2	  914

222311	  50	  0	  701
-‐	  -‐	  -‐	  Padló	  stb.	  burkoló	  polivinilkloriddal	  impregnált,	  vagy	  bevont	  alátéttel,	  lapban	  vagy	  tekercsben,	  
valamint	  egyéb	  padló,	  fal,	  mennyezet	  burkoló	  vinilklorid	  polimerből 1000	  m2 HU

2	  915
222311 55 0 055

- - - - Padlóburkoló, tekercsben vagy lapban, fal- vagy mennyezetburkoló, polivinil-kloriddal impregnált bevont 
vagy beborított alátéttel t HU

2	  916
222311 55 0 701

- - - - Padlóburkoló, tekercsben vagy lapban, fal- vagy mennyezetburkoló, polivinil-kloriddal impregnált bevont 
vagy beborított alátéttel 1000 m2 PR

2	  917 222311 59 0 701 - - - - Más padló-, fal-, mennyezet-… burkoló, vinil-klorid-polimerekből 1000 m2 PR
2	  918

222311 90 0 701
- - - Padlóburkoló, tekercsben vagy lapban, fal- vagy mennyezetburkoló, műanyagból (nem vinil-klorid-
polimerekből) 1000 m2 PR

2	  919 222312	  00	  0	  712 -‐	  -‐	  Fürdőkád,	  mosdókagyló,	  WC-‐csésze	  és	  -‐tető,	  folyadékciszterna	  és	  hasonló	  szaniteráru	  műanyagból 1000	  db CP
2	  920 222312 50 0 712 - - - Műanyag fürdőkád, zuhanyozótálca, mosogató és mosdókagyló 1000 db PR
2	  921 222312 70 0 712 - - - Műanyag WC-ülőke és -tető 1000 db PR
2	  922

222312 90 0 712
- - - Műanyag bidé, WC-csésze, -öblítőtartály és hasonló higiéniai és tisztálkodási áru (a fürdőkád, 
zuhanyozótálca, mosogató és mosdókagyló, WC-ülőke és -tető kivételével) 1000 db PR

2	  923 222313 00 0 055 - - Műanyag tartály, ciszterna, kád, ideiglenes tartó és hasonló tartóedény, 300 litert meghaladó űrtartalommal t PR, CP
2	  924 222314	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Ajtó,	  ablak	  és	  -‐keret,	  ajtóküszöb,	  redőny,	  napellenző	  és	  hasonló	  cikkek,	  részegységek	  műanyagból 1000	  Ft CP
2	  925 222314 50 0 194 - - - Műanyag ajtó, ablak és azok kerete, ajtóküszöb db PR
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2	  926 222314 70 0 055 - - - Műanyag ajtó- és ablaktábla, redőny és hasonló áruk és ezek részei t PR
2	  927

222315 00 0 701
- - Linóleum, padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll (kivéve a linóleum-
összetevőket tartalmazó lapot és lemezt) 1000 m2 PR, CP

2	  928 222319	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  M.n.s.	  építőanyagok	  műanyagból t CP
2	  929 222319 50 0 055 - - - Épületrészek állandó szerelvényei műanyagból t PR
2	  930

222319 90 0 055

- - - M.n.s. építőanyagok parketta, falak, válaszfalak, mennyezet, tető stb. gyártásához, csatorna és kiegészítő 
elemek, lépcsőkorlát, kerítés és hasonló termékek, rögzített polcok boltok, gyárak, áruraktárak, raktárak 
részére stb., építészeti díszek, pl. legömbölyítés, boltozat, szegélyek műanyagból t PR

2	  931 222320 00 0 055 - Előre gyártott épület, műanyagból t PR, CP
2	  932 222390	  00	  0	  706 -‐	  Műanyag	  építőanyag	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  933 222399 00 0 706 - - Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  934 22.29	   EGYÉB	  MŰANYAG	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
2	  935

222910 00 0 055
- Műanyagból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt, az esőkabátot, a kötényt, az 
övet és a csecsemőpartedlit is) (a fejfedő kivételével) t PR, CP

2	  936 222920	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  egyéb	  műanyag	  termékek 1000	  Ft CP
2	  937

222921	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Öntapadó	  szalag,	  lap,	  csík,	  lemez,	  film,	  fólia	  tekercsben	  és	  egyéb	  lapos	  formában	  műanyagból,	  
szélessége	  legfeljebb	  20	  cm t CP

2	  938
222921 30 0 055

- - - Öntapadó műanyag csík vulkanizálatlan, természetes vagy szintetikus kaucsukbevonattal, tekercsben, 
legfeljebb 20 cm szélességű t PR

2	  939

222921 40 0 055

- - - Öntapadó lemez, lap, film, fólia, szalag, csík és más lapos formák műanyagból, tekercsben, amelyek 
szélessége legfeljebb 20 cm (a nem vulkanizált természetes vagy szintetikus kaucsukkal bevont műanyag 
csíkok kivételével) t PR

2	  940 222922	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  öntapadó	  szalag,	  lap,	  csík,	  lemez,	  film,	  fólia	  tekercsben	  és	  egyéb	  lapos	  formában	  műanyagból t CP
2	  941

222922 40 0 055
- - - Öntapadó lemez, lap, film, fólia, szalag, csík és más lapos formák műanyagból, tekercsben is, amelyek 
szélessége meghaladja a 20 cm-t (a 3918 vtsz. alá sorolt padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével) t PR

2	  942 222923	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Asztali	  és	  konyhafelszerelések,	  egyéb	  háztartási	  és	  egészségügyi	  cikkek	  műanyagból t CP
2	  943 222923 20 0 055 - - - Asztali és konyhai cikkek műanyagból t PR
2	  944

222923 40 0 055

- - - Háztartási és egészségügyi cikkek műanyagból (asztali és konyhafelszerelések, fürdőkád, 
zuhanyozótálca, mosdókagyló, bidé, WC-csésze, -ülőke és -tető, öblítőtartály és hasonló szaniteráru 
kivételével) t PR

2	  945 222924 00 0 055 - - Lámpa, világítófelszerelés és megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák műanyag alkatrészei t PR, CP
2	  946

222925 00 0 055
- - Műanyag hivatali vagy iskolai felszerelés (beleértve a papírnehezéket, papírvágó kést, írótömböt, tollszár-
tartót és könyvjelzőt is) t PR, CP

2	  947 222926	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Bútor,	  karosszéria	  és	  hasonlók	  szerelvényei,	  szobrocska,	  egyéb	  dísztárgy	  műanyagból t CP
2	  948 222926 10 0 055 - - - Bútor-, karosszéria- és hasonló szerelékek műanyagból t PR
2	  949

222926 20 0 055
- - - Szobor és más belső díszítésre szolgáló tárgy műanyagból (beleértve a fénykép-, kép- és hasonló keretet 
is) t PR

2	  950 222926 30 0 055 - - - Szennyfogó kosár és hasonló termékek vízszűréshez csővezetékekben, műanyagból t PR
2	  951 222929	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  műanyag	  cikkek 1000	  Ft CP
2	  952

222929 10 0 055
- - - Fésű, hajcsat és hasonló áru keménygumiból vagy műanyagból (kivéve az elektrotermikus fodrászati 
készüléket) t PR

2	  953
222929 15 0 055

- - - Hajtű, hullámcsat, hajcsipesz, hajcsavaró és hasonló áru, és mindezek részei műanyagból (kivéve az 
elektrotermikus fodrászati készüléket) t PR

2	  954 222929 20 0 055 - - - Talp és sarok műanyagból t HU
2	  955 222929 20 0 194 - - - Talp és sarok műanyagból db PR
2	  956 222929 50 0 055 - - - Más lemezekből készült termékek t PR
2	  957 222929 90 0 706 - - - Műanyagból vagy hasonló anyagból készült más termékek 1000 Ft PR
2	  958 222980 00 0 706 - Műanyag részegységek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 1000 Ft HU
2	  959

222990	  00	  0	  706
-‐	  Egyéb	  műanyag	  termékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  szolgáltatások;	  egyéb	  műanyag	  termékek	  gyártásával	  
kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

2	  960 222991	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  műanyag	  termék	  gyártásával	  kapcsolatos	  szolgáltatások t CP
2	  961 222991 10 0 055 - - - Gép és mechanikus készülék műanyag alkatrészei, kivéve a belső égésű szelepes motort, a gázturbinát t PR
2	  962

222991	  20	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Lemezjátszó,	  kazettalejátszó,	  magnetofon	  és	  más	  hangfelvevő/lejátszó	  készülék	  műanyag	  alkatrészei,	  a	  
lejátszófej	  (pick-‐up)-‐betét	  kivételével,	  valamint	  a	  8509	  és	  8516	  vámtarifaszám	  alá	  tartozó	  készülék	  
műanyag	  alkatrészei t HU

2	  963 222991 25 0 055 - - - - A 8509 és 8516 vtsz. alá tartozó készülék műanyag alkatrészei t PR
2	  964

222991 27 0 055
- - - - Lemezjátszó, kazettalejátszó, magnetofon és más hangfelvevő/lejátszó készülék műanyag alkatrészei, a 
lejátszófej (pick-up)-betét kivételével t PR

2	  965 222991 30 0 055 - - - A 8525–8528 vtsz. alá tartozó berendezések műanyag alkatrészei t PR
2	  966 222991 40 0 055 - - - A 8535–8537 és a 8542 vtsz. alá tartozó berendezések műanyag alkatrészei, részei t PR
2	  967

222991 50 0 055
- - - Mozdony vagy villamos-motorkocsi és sínhez kötött más jármű, vasúti és villamosvasúti vágánytartozék 
és felszerelés; mechanikus ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezés műanyag alkatrésze t PR

2	  968
222991 60 0 055

- - - Minden szárazföldi jármű műanyag alkatrésze és tartozéka (a mozdony vagy sínhez kötött jármű 
kivételével) t PR

2	  969 222991 80 0 055 - - - Légi járművek és űrjárművek műanyag alkatrésze t PR
2	  970

222991	  90	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Műanyag	  alkatrészek	  elektromos	  berendezéshez	  és	  felszereléshez;	  hangfelvevő	  és	  -‐lejátszó	  
készülékhez;	  televíziós	  műsorszórás	  hang-‐	  és	  képfelvevő	  berendezéséhez,	  és	  -‐lejátszó	  készülékéhez,	  
valamint	  Optikai,	  fényképészeti,	  mozgófényképészeti,	  mérő,	  ellenőrző,	  precíziós,	  orvosi	  vagy	  sebészeti	  
műszer	  és	  készülék t HU

2	  971
222991 93 0 055

- - - - Műanyag alkatrészek elektromos berendezéshez és felszereléshez; hangfelvevő és -lejátszó 
készülékhez; televíziós műsorszórás hang- és képfelvevő berendezéséhez, és -lejátszó készülékéhez t PR

2	  972
222991 97 0 055

- - - - Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszer és 
készülék t PR

2	  973 222999 00 0 706 - - Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  974 23	   NEMFÉM	  ÁSVÁNYI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
2	  975 23.1	   ÜVEG,	  ÜVEGTERMÉK	  GYÁRTÁSA
2	  976 23.11	   SÍKÜVEGGYÁRTÁS TE
2	  977 231110	  00	  0	  015 -‐	  Síküveg m2 CP
2	  978 231111	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Öntött,	  hengerelt,	  húzott	  vagy	  fúvott	  üveg	  táblában,	  egyéb	  megmunkálás	  nélkül m2 CP
2	  979

231111 10 0 015
- - - Öntött üveg és hengerelt üveg drótbetét nélküli üvegtáblában, elnyelő, visszaverő vagy 
fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva m2 PR
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2	  980
231111 30 0 015

- - - Öntött üveg és hengerelt üveg drótbetétes üvegtáblában vagy profil alakban, elnyelő, visszaverő vagy 
fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva m2 HU

2	  981
231111 30 0 055

- - - Öntött üveg és hengerelt üveg drótbetétes üvegtáblában vagy profil alakban, elnyelő, visszaverő vagy 
fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva t PR

2	  982
231111 50 0 015

- - - Húzott üveg és fúvott üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de 
másképp nem megmunkálva m2 PR

2	  983 231112	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Úsztatott,	  csiszolt	  vagy	  fényezett	  felületű	  üvegtábla	  egyéb	  megmunkálás	  nélkül m2 CP
2	  984 231112	  10	  0	  015 -‐	  -‐	  -‐	  Drótbetét	  nélküli,	  úsztatott	  (float)	  üveg	  és	  felületén	  csiszolt	  vagy	  fényezett	  üveg	  táblában m2 HU
2	  985

231112 12 0 015
- - - - Drótbetét nélküli, úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, 
fényvisszaverődést gátló réteggel m2 PR

2	  986
231112 14 0 015

- - - - Drótbetét nélküli, úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, legfeljebb 3,5 
mm vastag, elnyelő, visszaverő réteggel m2 PR

2	  987
231112 17 0 015

- - - - Drótbetét nélküli, úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, 3,5 mm-nél 
vastagabb, elnyelő, visszaverő réteggel, de másképp nem megmunkálva m2 PR

2	  988
231112 30 0 015

- - - Drótbetét nélküli, úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, anyagában 
színezett, homályosított, dublírozott vagy csak a felületén csiszolt m2 PR

2	  989 231112 90 0 015 - - - M.n.s., más úsztatott (float)/felületén csiszolt/fényezett üveg táblában m2 PR
2	  990 231190	  00	  0	  706 -‐	  Síküveg	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
2	  991 231199 00 0 706 - - Síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
2	  992 23.12	   SÍKÜVEG	  TOVÁBBFELDOLGOZÁSA TE
2	  993 231210	  00	  0	  015 -‐	  Megmunkált	  és	  továbbfeldolgozott	  síküveg m2 CP
2	  994

231211	  00	  0	  015
-‐	  -‐	  Üveg	  táblában,	  hajlítva,	  szélezve,	  metszve,	  kifúrva,	  zománcozva	  vagy	  máshogy	  megmunkálva,	  de	  
keretezés	  és	  felszerelés	  nélkül m2 CP

2	  995
231211	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Üveg	  táblában,	  hajlítva,	  szélezve,	  metszve,	  kifúrva,	  zománcozva	  vagy	  máshogy	  megmunkálva,	  de	  
keretezés	  és	  felszerelés	  nélkül t CP

2	  996 231211 50 0 015 - - - A 7003, 7004 és 7005 vtsz. alá tartozó optikai üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve stb. m2 HU
2	  997 231211 50 0 055 - - - A 7003, 7004 és 7005 vtsz. alá tartozó optikai üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve stb. t PR
2	  998 231211 90 0 015 - - - A 7003, 7004 és 7005 vtsz. alá tartozó más üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve stb. m2 HU
2	  999 231211 90 0 055 - - - A 7003, 7004 és 7005 vtsz. alá tartozó más üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve stb. t PR
3	  000 231212	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Biztonsági	  üveg m2 CP
3	  001

231212 10 0 015
- - - Szilárdított (edzett) biztonsági üveg gépjárműbe, repülőgépbe, űrhajóba, vízi vagy más járműbe 
beszerelhető méretben és alakban m2 PR

3	  002 231212 30 0 015 - - - M.n.s., egyéb szilárdított (edzett) biztonsági üveg m2 PR
3	  003

231212 50 0 015
- - - Rétegelt biztonsági üveg, gépjárműbe, repülőgépbe, űrhajóba, vízi vagy más járműbe beszerelhető 
méretben és alakban m2 HU

3	  004
231212 50 0 055

- - - Rétegelt biztonsági üveg, gépjárműbe, repülőgépbe, űrhajóba, vízi vagy más járműbe beszerelhető 
méretben és alakban t PR

3	  005 231212 70 0 015 - - - M.n.s., egyéb rétegelt biztonsági üveg m2 PR
3	  006 231213	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Üvegtükör,	  többrétegű	  szigetelő	  üveg m2 CP
3	  007 231213 30 0 015 - - - Többrétegű szigetelőüveg m2 PR
3	  008 231213 50 0 015 - - - Visszapillantó tükör járműhöz m2 HU
3	  009 231213 50 0 194 - - - Visszapillantó tükör járműhöz db PR
3	  010 231213 90 0 015 - - - Más üvegtükör, keretezve is m2 HU
3	  011 231213 90 0 055 - - - Más üvegtükör, keretezve is t PR
3	  012 231290	  00	  0	  706 -‐	  Továbbfeldolgozott	  síküveg	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  013 231299 00 0 706 - - Továbbfeldolgozott síküveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  014 23.13	   ÖBLÖSÜVEGGYÁRTÁS TE
3	  015 231310	  00	  0	  194 -‐	  Öblösüveg db CP
3	  016

231311	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Palack,	  konzervipari	  öblösüveg,	  fiola	  és	  egyéb	  tárolóeszköz	  üvegből	  (kivéve:	  az	  ampulla);	  üvegdugó,	  -‐
fedő	  és	  egyéb	  záróelem	  üvegből t CP

3	  017
231311	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Palack,	  konzervipari	  öblösüveg,	  fiola	  és	  egyéb	  tárolóeszköz	  üvegből	  (kivéve:	  az	  ampulla);	  üvegdugó,	  -‐
fedő	  és	  egyéb	  záróelem	  üvegből db CP

3	  018
231311 10 0 055

- - - Befőző üveg; dugasz, fedő és más lezáró (beleértve a dugaszt és lezárót, amely azon tartály anyagából 
készült, amelyhez tartozik) t PR

3	  019
231311 10 0 194

- - - Befőző üveg; dugasz, fedő és más lezáró (beleértve a dugaszt és lezárót, amely azon tartály anyagából 
készült, amelyhez tartozik) db HU

3	  020 231311 20 0 055 - - - Üvegcsőből készült tartály (a befőzőüveg kivételével) t HU
3	  021 231311 20 0 194 - - - Üvegcsőből készült tartály (a befőzőüveg kivételével) db PR
3	  022 231311 30 0 055 - - - Üvegtartály, amelynek névleges űrtartalma legalább 2,5 liter (a befőzőüveg kivételével) t HU
3	  023 231311 30 0 194 - - - Üvegtartály, amelynek névleges űrtartalma legalább 2,5 liter (a befőzőüveg kivételével) db PR
3	  024

231311 40 0 055

- - - Üvegek italok és élelmiszerek részére színtelen üvegből, amelyek névleges űrtartalma kevesebb mint 2,5 
liter (a bőrrel, vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrrel bevont üvegek és a csecsemőtápszeres üveg 
kivételével) t HU

3	  025

231311 40 0 194

- - - Üvegek italok és élelmiszerek részére színtelen üvegből, amelyek névleges űrtartalma kevesebb mint 2,5 
liter (a bőrrel, vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrrel bevont üvegek és a csecsemőtápszeres üveg 
kivételével) db PR

3	  026

231311 50 0 055

- - - Üvegek italok és élelmiszerek részére színes üvegből, amelyek névleges űrtartalma kevesebb mint 2,5 
liter (a bőrrel, vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrrel bevont üvegek és a csecsemőtápszeres üveg 
kivételével) t HU

3	  027

231311 50 0 194

- - - Üvegek italok és élelmiszerek részére színes üvegből, amelyek névleges űrtartalma kevesebb mint 2,5 
liter (a bőrrel, vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrrel bevont üvegek és a csecsemőtápszeres üveg 
kivételével) db PR

3	  028

231311 60 0 055

- - - Üvegtartályok italok és élelmiszerek részére, amelyek névleges űrtartalma kevesebb mint 2,5 liter (a 
bőrrel, vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrrel bevont palackok, flaskák, a háztartási üvegáru, a 
hőszigetelő palack és hőszigetelő edény kivételével) t HU

3	  029

231311 60 0 194

- - - Üvegtartályok italok és élelmiszerek részére, amelyek névleges űrtartalma kevesebb mint 2,5 liter (a 
bőrrel, vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrrel bevont palackok, flaskák, a háztartási üvegáru, a 
hőszigetelő palack és hőszigetelő edény kivételével) db PR

3	  030 231311 70 0 055 - - - Üvegtartályok gyógyszeripari termékekhez, amelynek névleges űrtartalma kevesebb mint 2,5 liter t HU
3	  031 231311 70 0 194 - - - Üvegtartályok gyógyszeripari termékekhez, amelynek névleges űrtartalma kevesebb mint 2,5 liter db PR
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3	  032

231311 80 0 055

- - - Üvegtartályok áruk szállítására vagy csomagolására, amelynek névleges űrtartalma kevesebb mint 2,5 
liter (nem italok és élelmiszerek részére, nem gyógyszeripari termékekhez, az üvegcsőből készült tartályok 
kivételével) t HU

3	  033

231311 80 0 194

- - - Üvegtartályok áruk szállítására vagy csomagolására, amelynek névleges űrtartalma kevesebb mint 2,5 
liter (nem italok és élelmiszerek részére, nem gyógyszeripari termékekhez, az üvegcsőből készült tartályok 
kivételével) db PR

3	  034 231312	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Ivópohár	  (kivéve:	  üvegkerámia) db CP
3	  035

231312 20 0 194
- - - Ivópohár (beleértve a talpas ivópoharat), az üvegkerámiából készült kivételével, ólomkristályból, kézi 
csiszolással db PR

3	  036
231312 40 0 194

- - - Ivópohár (beleértve a talpas ivópoharat), az üvegkerámiából készült kivételével, ólomkristályból, gépi 
csiszolással db PR

3	  037 231312 60 0 194 - - - Ivópohár (a talpas ivópohár és az üvegkerámiából és ólomkristályból készült kivételével), edzett üvegből db PR
3	  038 231312 90 0 194 - - - Más ivópohár db PR
3	  039 231313	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Üvegáru	  asztali,	  konyhai,	  tisztálkodási,	  irodai,	  belső	  díszítési	  és	  hasonló	  célra db CP
3	  040

231313 10 0 194
- - - Asztali vagy konyhai üvegáru ólomkristályból, kézi csiszolással (az üvegkerámiából, az edzett üvegből 
készült, az ivópohár kivételével) db PR

3	  041
231313 30 0 194

- - - Asztali vagy konyhai üvegáru ólomkristályból, gépi csiszolással (az üvegkerámiából, az edzett üvegből 
készült, az ivópohár kivételével) db PR

3	  042

231313 50 0 194

- - - Asztali/konyhai üvegáru, lineáris tágulási együtthatója 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja 
meg az 5 x 10–6 K értéket, kivéve az üvegkerámiából, ólomkristályból, az edzett üvegből készültet, az 
ivópoharat db PR

3	  043 231313 60 0 194 - - - Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegkerámia db PR
3	  044 231313 90 0 194 - - - Asztali/konyhai üvegáru (kivéve ivópohár), edzett üvegből db PR
3	  045 231314 00 0 194 - - Üvegbetét hőszigetelő palackhoz vagy más hőszigetelő edényhez (a félkész termék és késztermék is) db PR, CP
3	  046

231390	  00	  0	  706
-‐	  Öblösüveg	  gyártás	  befejező	  szolgáltatásai;	  az	  öblösüveg	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

3	  047 231391 00 0 706 - - Háztartási üvegtermék-gyártás befejező műveletei 1000 Ft CP
3	  048 231392 00 0 706 - - Üveg csomagolóeszközök gyártásának befejező műveletei 1000 Ft CP
3	  049 231399 00 0 706 - - Öblösüveg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  050 23.14	   ÜVEGSZÁLGYÁRTÁS TE
3	  051 231410	  00	  0	  055 -‐	  Üvegszálak t CP
3	  052 231411	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Pászma,	  előfonat,	  fonal,	  vágott	  szál	  üvegrostból t CP
3	  053 231411 10 0 055 - - - Üvegrost legalább 3 mm és legfeljebb 50 mm hosszúságúra vágva (vágott szál) t PR
3	  054 231411 30 0 055 - - - Üvegrost szál (az előfonat is) t PR
3	  055

231411 50 0 055
- - - Pászma, fonal és vágott szál üvegrost szálból (a legalább 3 mm és legfeljebb 50 mm hosszúságúra vágott 
üvegrost szál kivételével) t PR

3	  056 231411 70 0 055 - - - Vágott üvegrostból készült áru t PR
3	  057

231412	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Szövedék	  (paplan),	  fátyol,	  párnázat,	  tömő-‐	  és	  bélésanyag,	  nemez,	  nem	  szövött	  és	  egyéb	  termék	  
üvegrostból	  (kivéve:	  a	  szövött	  kelme) t CP

3	  058 231412 20 0 055 - - - Szövedék szabálytalanul rétegelt üvegrostból (kivéve üveggyapot) t PR
3	  059 231412 40 0 055 - - - Vékony lap, fátyol, szabálytalanul rétegelt üvegrostból (kivéve üveggyapot) t PR
3	  060 231412 50 0 055 - - - Kártfátyol, párnázat, lap nem szőtt üvegrostból (gyékény, matrac) t PR
3	  061

231412 97 0 055

- - - Üvegrost, beleértve az üveggyapotot is, és ebből készült áruk (kivétel vágott műszál, előfonat, fonal, 
vágott szál, szőtt szövet, beleértve a keskenyárut, a vékony lapot („fátyol”), a kártfátylat, a szövedéket, a 
párnázatot, a lapot és más nem szőtt termékeket, az ásványgyapotot és az abból készült termékeket, az 
elektromos szigetelőket és részeiket, az optikai szálakat, az optikai szálból álló nyalábot vagy abból készült 
kábelt, üvegrostból készült keféket és ecseteket, továbbá a babaparókákat) t PR

3	  062 231490	  00	  0	  706 -‐	  Üvegszál	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  063 231499 00 0 706 - - Üvegszál gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  064 23.19	   MŰSZAKI,	  EGYÉB	  ÜVEGTERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
3	  065 231910	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  félkész	  üvegtermék t CP
3	  066 231911	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Megmunkálatlan	  üvegtömb,	  -‐golyó	  (a	  mikroméretű	  kivételével),	  -‐rúd,	  -‐cső t CP
3	  067 231911 10 0 055 - - - Üvegtömb (üveg por, szemcse vagy pehely alakú üveg kivételével) t PR
3	  068

231911 30 0 055
- - - Üveggolyó vagy -rúd, nem megmunkálva (a játéküveggolyó, a formázást követően csiszolt üveggolyó az 
üvegekhez használt dugó, a legfeljebb 1 mm átmérőjű mikrogömb kivételével) t PR

3	  069
231911 50 0 055

- - - Üvegcső nem megmunkálva (beleértve azon csöveket is, amelyekhez tömb alakban fluoreszkáló anyagot 
adtak hozzá) (kivéve azon csöveket, amelyek belsejét fluoreszkáló anyaggal vonták be) t PR

3	  070
231912 00 0 055

- - Kockakő, tégla, cserép és egyéb termék sajtolt vagy öntött üvegből; ólomkeretes ablaküveg és hasonló 
termékek; sokcellás és habüveg tömb, lap vagy hasonló formában t PR, CP

3	  071 231920	  00	  0	  055 -‐	  Műszaki	  és	  egyéb	  üveg t CP
3	  072 231921 00 0 055 - - Nyitott üvegbúra, izzólámpa, katódsugárcső és hasonlók gyártásához t PR, CP
3	  073 231922 00 0 055 - - Óraüveg- vagy szemüveglencse optikailag nem megmunkálva t PR, CP
3	  074 231923	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Laboratóriumi,	  higiéniai	  és	  gyógyszerészeti	  üvegáruk,	  üvegampullák t CP
3	  075 231923 30 0 055 - - - Laboratóriumi, higiéniai vagy gyógyszerészeti üvegáru fokbeosztással ellátva is t PR
3	  076 231923 50 0 055 - - - Üvegampulla áruk szállítására vagy csomagolására t HU
3	  077 231923 50 0 194 - - - Üvegampulla áruk szállítására vagy csomagolására db PR
3	  078 231924 00 0 055 - - Lámpa, világítófelszerelés stb. üveg alkatrészei t PR, CP
3	  079

231925 00 0 055
- - Üvegből készült elektromos szigetelő (kivéve az elektromos géphez, készülékhez és berendezéshez való 
[szigetelőtől eltérő] szigetelőszerelvényt) t PR, CP

3	  080 231926	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  M.n.s.	  üvegtermék t CP
3	  081

231926 40 0 055

- - - Üvegáru jelzőberendezéshez és optikai elem üvegből, optikailag nem megmunkálva; Üvegkocka és más 
apró üveg, mozaik készítésére vagy hasonló díszítési célra, mozaikkockából készült kész elemek és más 
dekoratív motívumok kivételével t PR

3	  082 231926 70 0 055 - - - Apró üvegáru (beleértve az üveggyöngyöt, gyöngyutánzatot, kőutánzatot stb. is) t PR
3	  083 231926 90 0 055 - - - M.n.s. más üvegáru t PR
3	  084

231990	  00	  0	  706
-‐	  Műszaki,	  egyéb	  üvegtermék	  gyártásának	  befejező	  szolgáltatása;	  műszaki,	  egyéb	  üvegtermék	  gyártásával	  
kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

3	  085 231991 00 0 706 - - Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása 1000 Ft CP
3	  086 231999 00 0 706 - - Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  087 23.2	   TŰZÁLLÓ	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
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3	  088 23.20	   TŰZÁLLÓ	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
3	  089 232010	  00	  0	  055 -‐	  Tűzálló	  kerámiatermékek t CP
3	  090

232011 00 0 055
- - Kovasavas fosszilis porból vagy földből készült kerámiaáru, beleértve a téglát, tömböt, táblát, panelt, 
cserepet, üreges téglát, hengerhéjat és csövet, kivéve a kovaföldet és kvarcot tartalmazó szűrőlapot t PR, CP

3	  091
232012	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Tűzálló	  tégla,	  tömb,	  cserép	  és	  tűzálló	  kerámiából	  készült	  hasonló	  építőanyagok	  (kivéve:	  a	  
szilikáttartalmú	  fosszilis	  anyagból	  készült	  termékek) t CP

3	  092

232012 10 0 055

- - - Tűzálló kerámiaszerkezetű termék 50 tömegszázalékot meghaladó MgO, CaO vagy Cr2O3-tartalommal, 
beleértve a téglát, tömböt és cserepet, kivéve a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből 
készült termékeket és a csöveket t PR

3	  093 232012	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Tűzálló	  tégla,	  tömb,	  cserép	  és	  tűzálló	  kerámiából	  készült	  hasonló	  építőanyag t HU
3	  094

232012 33 0 055
- - - - Tűzálló tégla, tömb …, 50 tömegszázalékot meghaladó Al2O3 és/vagy legalább 93 tömegszázalék 
szilícium-dioxid (SiO2) tartalommal t PR

3	  095

232012 35 0 055

- - - - Tűzálló tégla, tömb, cserép és hasonló tűzállókerámia-szerkezetű termék 7 tömegszázalékot meghaladó, 
de kevesebb mint 45 tömegszázalék alumínium-oxid- tartalommal, de legalább 50 tömegszázalék szilícium-
dioxiddal kombinálva t PR

3	  096 232012 37 0 055 - - - - Tűzálló tégla, tömb …, 50 tömegszázalékot meghaladó Al2O3- és/vagy SiO2-tartalommal: más t PR
3	  097 232012 90 0 055 - - - M.n.s. tűzálló tégla, tömb, cserép stb. t PR
3	  098

232013 00 0 055
- - Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek (beleértve a tűzálló műanyagot, 
döngölőanyagot, robbanóanyag-keveréket) (a szénmassza kivételével) t PR, CP

3	  099 232014	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Nem	  kiégetett	  tűzálló	  termékek	  és	  egyéb	  tűzálló	  kerámiatermékek t CP
3	  100

232014 10 0 055
- - - Magnezit-, dolomit- vagy kromittartalmú áruk (beleértve a téglát és hasonló formákat, a nemesfémek 
tesztelésére szolgáló próbakövet, útburkoló köveket és lapokat) (a tűzálló termékek kivételével) t PR

3	  101 232014 30 0 055 - - - M.n.s. tűzálló kerámiatermékek, több mint 25 tömegszázalékban grafit-, vagy más szénfajta-tartalommal t PR
3	  102

232014	  50	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  tűzálló	  kerámiatermék	  (több,	  mint	  50	  tömegszázalék	  alumínium-‐oxid,	  vagy	  szilícium-‐oxid	  
tartalmú,	  vagy	  ezek	  keverékével) t HU

3	  103
232014 55 0 055

- - - - M.n.s., több mint 50 tömegszázalékban alumínium-oxidot, vagy szilícium-oxidot, vagy ezek keverékét 
tartalmazó tűzálló kerámiatermékek: kevesebb mint 45 tömegszázalék alumínium-oxid-tartalommal t PR

3	  104
232014 59 0 055

- - - - M.n.s., több mint 50 tömegszázalékban alumínium-oxidot, vagy szilícium-oxidot, vagy ezek keverékét 
tartalmazó tűzálló kerámiatermékek, legalább 45 tömegszázalék alumínium-oxid-tartalommal t PR

3	  105 232014 90 0 055 - - - M.n.s. tűzálló kerámiatermékek t PR
3	  106 232090	  00	  0	  706 -‐	  Tűzálló	  üvegtermékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  107 232099 00 0 706 - - Tűzálló termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  108 23.3	   KERÁMIA,	  AGYAG	  ÉPÍTŐANYAG	  GYÁRTÁSA
3	  109 23.31	   KERÁMIACSEMPE,	  -‐LAP	  GYÁRTÁSA TE
3	  110 233110	  00	  0	  015 -‐	  Kerámiacsempék	  és	  -‐lapok m2 CP
3	  111 233110 10 0 015 - - Mázatlan kerámiamozaik csempe, kockakő és hasonló áru, kevesebb mint 49 cm2 oldalfelülettel m2 PR
3	  112 233110 20 0 015 - - Mázas kerámiamozaik csempe, kockakő és hasonló áru, kevesebb mint 49 cm2 oldalfelülettel m2 PR
3	  113

233110 50 0 015
- - Mázatlan csempe vagy kőagyag út- és padlóburkoló lap, kályha- és falburkoló csempe, mázatlan csempe 
vagy kőagyag mozaik kocka valamint ezekhez hasonló alátéten is m2 PR

3	  114 233110	  70	  0	  015 -‐	  -‐	  Mázas	  egyéb	  kerámia m2 HU
3	  115 233110 71 0 015 - - - Mázas kettős csempe, Spaltplatten típusú m2 PR
3	  116 233110 73 0 015 - - - Mázas kőagyag út- és padlóburkoló lap; kályha- és falburkoló csempe; több mint 90 cm2 felülettel m2 PR
3	  117

233110 75 0 015
- - - Mázas cserépáru vagy finomkerámia út- és padlóburkoló lap; kályha- és falburkoló csempe; több mint 90 
cm2 felülettel m2 PR

3	  118

233110 79 0 015

- - - Mázas kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- és falburkoló csempe, a Spaltplatten típusú kettős 
csempe, a kőagyag, a cserép vagy finomkerámia, a 90 cm2-t nem meghaladó felületű út- és padlóburkoló lap, 
csempe kivételével m2 PR

3	  119 233190	  00	  0	  706 -‐	  Kerámiacsempék	  és	  -‐lapok	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  120 233199 00 0 706 - - Kerámiacsempe és -lap gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  121 23.32	   ÉGETETT	  AGYAG	  ÉPÍTŐANYAG	  GYÁRTÁSA TE
3	  122 233210	  00	  0	  706 -‐	  Égetett	  agyagtéglák,	  cserepek	  és	  építőanyagok 1000	  Ft CP
3	  123 233211	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Nem	  tűzálló	  kerámia	  építési	  tégla,	  födémblokk,	  teherhordó	  vagy	  térelválasztó	  elem	  és	  hasonló 1000	  Ft CP
3	  124 233211 10 0 030 - - - Épülettégla nem tűzálló agyagból (kivéve a kovasavas fosszilis porból vagy földből készültet) m3 PR
3	  125 233211 10 0 715 - - - Épülettégla nem tűzálló agyagból (kivéve a kovasavas fosszilis porból vagy földből készültet) k.m.t.1000 db HU
3	  126

233211 30 0 055
- - - Padozattömb, alátámasztó vagy burkolólap és hasonló, nem tűzálló agyagból (kivéve a kovasavas 
fosszilis porból vagy földből készültet) t PR

3	  127
233212	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Tetőfedő	  cserép,	  kéményfej,	  kéménytégla,	  kémény	  bélésfal,	  építési	  célú	  díszítőelem	  és	  egyéb	  kerámia	  
építőanyag t CP

3	  128 233212 50 0 055 - - - Tetőcserép nem tűzálló agyagból t HU
3	  129 233212 50 0 712 - - - Tetőcserép nem tűzálló agyagból 1000 db PR
3	  130

233212 70 0 055
- - - Építészeti termékek nem tűzálló agyagból (a kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés és füstelvezető 
elemek, építészeti dísz, szellőző rács, agyagléc is, kivéve a csöveket, csatornát és hasonlókat) t PR

3	  131 233213 00 0 055 - - Kerámiacső, -vezeték, esőcsatorna és csőszerelvény: lefolyócső és csatorna szerelvénnyel t PR, CP
3	  132

233290	  00	  0	  706
-‐	  Égetett	  agyagtéglák,	  cserepek	  és	  építőanyagok	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

3	  133 233299 00 0 706 - - Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  134 23.4	   PORCELÁN,	  KERÁMIATERMÉK	  GYÁRTÁSA
3	  135 23.41	   HÁZTARTÁSI	  KERÁMIA	  GYÁRTÁSA TE
3	  136 234110	  00	  0	  055 -‐	  Háztartási	  finomkerámia	  termékek	  és	  dísztárgyak t CP
3	  137 234111	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Asztali	  és	  konyhai	  edények,	  egyéb	  háztartási	  és	  piperecikkek	  porcelánból t CP
3	  138

234111 30 0 055
- - - Asztali vagy konyhai áru, porcelánból vagy kínai porcelánból (kivéve az elektrotermikus készülékeket, 
kávé- és fűszerdarálókat fém munkavégző résszel) t PR

3	  139 234111 50 0 055 - - - M.n.s. háztartási higiéniai és tisztálkodási áru porcelánból vagy kínai porcelánból t PR
3	  140 234112	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Asztali	  és	  konyhai	  edények,	  egyéb	  háztartási	  és	  piperecikkek	  (kivéve:	  a	  porcelántermékek) t CP
3	  141 234112 10 0 055 - - - Asztali és más háztartási áru kerámiából: közönséges kerámia t PR
3	  142 234112 30 0 055 - - - Asztali és más háztartási áru kerámiából: kőagyag áru t PR
3	  143 234112 50 0 055 - - - Asztali és más háztartási áru kerámiából: cserépáru vagy finomkerámia t PR
3	  144 234112 90 0 055 - - - Asztali és más háztartási áru kerámiából: más t PR
3	  145 234113	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kerámiaszobrok	  és	  egyéb	  kerámia	  dísztárgyak t CP
3	  146 234113 30 0 055 - - - Szobrocska és más dísztárgy porcelánból vagy kínai porcelánból t PR
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3	  147 234113 50 0 055 - - - Szobrocska és más dísztárgy kerámiából t PR
3	  148

234190	  00	  0	  706
-‐	  Háztartási	  finomkerámia	  termékek	  és	  dísztárgyak	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

3	  149 234199 00 0 706 - - Háztartási kerámiatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  150 23.42	   EGÉSZSÉGÜGYI	  KERÁMIA	  GYÁRTÁSA TE
3	  151 234210	  00	  0	  194 -‐	  Egészségügyi	  kerámia-‐felszerelések db CP
3	  152 234210 30 0 194 - - Kerámia mosogató stb. és hasonló egészségügyi áru, porcelánból vagy kínai porcelánból db PR
3	  153 234210 50 0 194 - - Egyéb, m.n.s. kerámia mosogató, mosdókagyló, fürdőkád és hasonló egészségügyi áru db PR
3	  154 234290	  00	  0	  706 -‐	  Egészségügyi	  kerámia-‐felszerelések	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  155 234299 00 0 706 - - Egészségügyi kerámia-felszerelések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  156 23.43	   KERÁMIA	  SZIGETELŐ	  GYÁRTÁSA TE
3	  157

234310	  00	  0	  055
-‐	  Kerámiából	  készült	  elektromos	  szigetelők;	  kerámiából	  készült	  szigetelőszerelvények	  elektromos	  
gépekhez,	  készülékekhez	  és	  felszerelésekhez t CP

3	  158 234310 30 0 055 - - Elektromos szigetelő kerámiából (kivéve szigetelőszerelvény) t PR
3	  159 234310 50 0 055 - - Kerámia szigetelőszerelvény elektromos célra t PR
3	  160

234390	  00	  0	  706
-‐	  Kerámiából	  készült	  elektromos	  szigetelők	  és	  szigetelőszerelvények	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  
végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

3	  161
234399 00 0 706

- - Kerámiából készült elektromos szigetelők és szigetelőszerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában 1000 Ft CP

3	  162 23.44	   MŰSZAKI	  KERÁMIA	  GYÁRTÁSA TE
3	  163 234410	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  műszaki	  kerámiatermék t CP
3	  164 234411 00 0 055 - - Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló kerámiaáru porcelánból vagy kínai porcelánból t PR, CP
3	  165 234412	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kerámiatermékek	  laboratóriumi,	  kémiai	  és	  egyéb	  műszaki	  célra	  (kivéve:	  a	  porcelántermékek) t CP
3	  166 234412 10 0 055 - - - Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló kerámiaáru, a porcelán kivételével t PR
3	  167 234412 30 0 055 - - - Állandó mágnes és olyan áru, amely állandó mágnessé válik (a fémből készült kivételével) t PR
3	  168 234490	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  műszaki	  kerámiatermékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  169 234499 00 0 706 - - Műszaki kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  170 23.49	   EGYÉB	  KERÁMIATERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
3	  171 234910	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  kerámiatermékek t CP
3	  172 234911 00 0 055 - - Kerámiatermékek mezőgazdasági, szállítási és csomagolási célra t PR, CP
3	  173 234912	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  M.n.s.	  egyéb	  kerámiából	  készült	  termékek	  (kivéve:	  az	  építőanyagok) t CP
3	  174

234912 30 0 055
- - - Más kerámiaáru porcelánból vagy kínai porcelánból, a nem tűzálló tégla, kemence/kandalló részei, 
virágcserép, fogantyúk és gombok, boltok jelzései és mintái, fűtőtest-párásítók is t PR

3	  175 234912 50 0 055 - - - M.n.s. kerámiaáru (a porcelán vagy kínai porcelán kivételével) t PR
3	  176 234990	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  kerámiatermékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  177 234999 00 0 706 - - Egyéb kerámiatermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  178 23.5	   CEMENT-‐,	  MÉSZ-‐,	  GIPSZGYÁRTÁS
3	  179 23.51	   CEMENTGYÁRTÁS TE
3	  180 235110	  00	  0	  055 -‐	  Cement t CP
3	  181 235111 00 0 055 - - Cementklinker t PR, CP
3	  182 235112	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Portland,	  alumínium	  tartalmú,	  kohósalakos	  és	  hasonló,	  vízzel	  kötő	  cementek t CP
3	  183 235112 10 0 055 - - - Portlandcement t PR
3	  184 235112 90 0 055 - - - Más hidraulikus cement t PR
3	  185 235190	  00	  0	  706 -‐	  Cement	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  186 235199 00 0 706 - - Cement gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  187 23.52	   MÉSZ-‐,	  GIPSZGYÁRTÁS TE
3	  188 235210	  00	  0	  055 -‐	  Gyorsan	  kötő	  mész,	  oltott	  mész,	  víz	  alatt	  kötő	  mész t CP
3	  189 235210	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  Égetett	  mész,	  oltott	  mész t HU
3	  190 235210 33 0 055 - - - Égetett mész t PR
3	  191 235210 35 0 055 - - - Oltott mész t PR
3	  192 235210 50 0 055 - - Hidraulikus mész t PR
3	  193

235220 00 0 055
- Kötőanyag égetett gipszből vagy kalcium-szulfátból (az épületekben való felhasználásra, szövetek és 
burkolólapok kikészítésére, fogászatban való felhasználásra is) t PR, CP

3	  194 235230	  00	  0	  055 -‐	  Kalcinált	  vagy	  agglomerált	  dolomit t CP
3	  195

235230 30 0 055
- - Kalcinált és zsugorított (szinterelt) dolomit, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy 
téglalap alakú tábla formában t PR

3	  196 235230 50 0 055 - - Agglomerált dolomit (kátrányozott dolomittal együtt) t PR
3	  197 235290	  00	  0	  706 -‐	  Mész-‐	  és	  gipsz	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  198 235299 00 0 706 - - Mész- és gipsz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  199 23.6	   BETON-‐,	  GIPSZ-‐,	  CEMENTTERMÉK	  GYÁRTÁSA
3	  200 23.61	   ÉPÍTÉSI	  BETONTERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
3	  201 236110	  00	  0	  055 -‐	  Építési	  betontermékek t CP
3	  202 236111	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Cement-‐,	  beton-‐,	  és	  műkőcserép,	  csempe,	  tégla	  és	  hasonló	  termékek t CP
3	  203 236111 30 0 055 - - - Cementből, betonból vagy műkőből készült építőelem és tégla t PR
3	  204 236111 30 0 715 - - - Cementből, betonból vagy műkőből készült építőelem és tégla k.m.t.1000 db HU
3	  205 236111 40 0 055 - - - Beton tetőcserép t HU
3	  206 236111 40 0 712 - - - Beton tetőcserép 1000 db HU
3	  207

236111 50 0 055
- - - Burkolólap, járdaburkoló kő és hasonló áru cementből, betonból vagy műkőből (az építőelem és tégla 
kivételével) t PR

3	  208 236112 00 0 055 - - Előre gyártott szerkezeti elemek építmények építéséhez cementből, betonból és műkőből t PR, CP
3	  209 236120 00 0 706 - Előre gyártott betonépületek 1000 Ft PR, CP
3	  210 236190	  00	  0	  706 -‐	  Építési	  betontermékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  211 236199 00 0 706 - - Építési betontermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  212 23.62	   ÉPÍTÉSI	  GIPSZTERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
3	  213 236210	  00	  0	  015 -‐	  Építési	  gipsztermékek m2 CP
3	  214

236210 50 0 015
- - Tábla, lap, panel, burkolólap és hasonló áru gipszből/gipsz alapanyagú készítményből, kizárólag 
papírral/kartonnal borítva/megerősítve, kivéve a gipsszel agglomerált, díszített árukat m2 PR
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3	  215
236210 90 0 015

- - Tábla, lap, panel, burkolólap és hasonló áru gipszből/gipsz alapanyagú készítményből, nem kizárólag 
papírral/kartonnal borítva/megerősítve, kivéve a gipsszel agglomerált, díszített árukat m2 PR

3	  216 236290	  00	  0	  706 -‐	  Építési	  gipsztermékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  217 236299 00 0 706 - - Építési gipsztermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  218 23.63	   ELŐRE	  KEVERT	  BETON	  GYÁRTÁSA TE
3	  219 236310 00 0 055 - Előre kevert beton t PR, CP
3	  220 236390	  00	  0	  706 -‐	  Előre	  kevert	  beton	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  221 236399 00 0 706 - - Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  222 23.64	   HABARCSGYÁRTÁS TE
3	  223 236410 00 0 055 - Üzemben készült habarcs t PR, CP
3	  224 236490	  00	  0	  706 -‐	  Habarcs	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  225 236499 00 0 706 - - Habarcs gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  226 23.65	   SZÁLERŐSÍTÉSŰ	  CEMENT	  GYÁRTÁSA TE
3	  227 236510	  00	  0	  706 -‐	  Szálerősítésű	  cement	  termékek 1000	  Ft CP
3	  228

236511 00 0 015

- - Panel, tábla, burkolólap, tömb és hasonló termék növényi rostból, szalmából, faszilánkból, -forgácsból, -
reszelékből, fűrészporból vagy más fahulladékból, cementtel, gipsszel vagy más ásványi kötőanyaggal 
agglomerálva (tömörítve) m2 PR, CP

3	  229 236512	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Azbesztcement-‐,	  cellulózszál-‐erősítésű	  és	  hasonló	  cementtermékek t CP
3	  230

236512 20 0 055

- - - Azbesztcement-, cellulózszál-erősítésű és hasonló szálkeverékek (azbeszt-, cellulóz- vagy más növényi 
rostból, szintetikus polimerből, üveg- vagy fémrostból stb.) és cement vagy más, azbesztet tartalmazó 
hidraulikus kötőanyagok t PR

3	  231

236512 40 0 015

- - - Lemez, panel, burkolólap és hasonló áru cellulózrost-cementből vagy hasonló szálkeverékből (cellulóz- 
vagy más növényi rostból, szintetikus polimerből, üveg- vagy fémrostból stb.) és cement vagy más, azbesztet 
nem tartalmazó hidraulikus kötőanyagok m2 PR

3	  232

236512 40 0 055

- - - Lemez, panel, burkolólap és hasonló áru cellulózrost-cementből vagy hasonló szálkeverékből (cellulóz- 
vagy más növényi rostból, szintetikus polimerből, üveg- vagy fémrostból stb.) és cement vagy más, azbesztet 
nem tartalmazó hidraulikus kötőanyagok t HU

3	  233
236512 70 0 055

- - - Cellulózrost cementből vagy hasonló anyagból készült, azbesztet nem tartalmazó termékek (kivéve hullám- 
és egyéb lemezek, táblák, burkolólapok, csempék és hasonló cikkek) t PR

3	  234 236590	  00	  0	  706 -‐	  Szálerősítésű	  cement	  termékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  235 236599 00 0 706 - - Szálerősítésű cement termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  236 23.69	   EGYÉB	  BETON-‐,	  GIPSZ-‐,	  CEMENTTERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
3	  237 236910	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  beton-‐,	  gipsz-‐	  és	  cementtermékek t CP
3	  238 236911 00 0 055 - - M.n.s. gipszből készült áru vagy gipsz alapanyagú készítmény t PR, CP
3	  239 236919	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  M.n.s.	  egyéb	  cement-‐,	  beton-‐	  és	  műkő	  termékek t CP
3	  240 236919 30 0 055 - - - Cső cementből, betonból vagy műkőből t PR
3	  241

236919 80 0 055
- - - Cementből, betonból vagy műkőből készült egyéb áru, nem építészeti célokra (beleértve a vázákat, 
virágcserepeket, építészeti vagy kertészeti dísztárgyakat, szobrokat és más díszítésre szolgáló tárgyakat) t PR

3	  242 236990	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  beton-‐,	  gipsz-‐	  és	  cementtermék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  243 236999 00 0 706 - - Egyéb beton-, gipsz- és cementtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  244 23.7	   KŐMEGMUNKÁLÁS
3	  245 23.70	   KŐMEGMUNKÁLÁS TE
3	  246 237010	  00	  0	  055 -‐	  Méretre	  vágott,	  megformázott	  és	  megmunkált	  kő t CP
3	  247

237011 00 0 055

- - Megmunkált szobrászati/épületkő és ezekből készült áru márványból, travertinből (szürke márványból) és 
alabástromból, azon csempe, kockakő és hasonló áru kivételével, amelynek legnagyobb felülete 7 cm-nél 
kisebb, valamint a kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő kivételével t PR, CP

3	  248
237012	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Egyéb,	  megmunkált	  díszítési	  vagy	  építési	  kő	  és	  a	  belőlük	  készült	  termékek;	  egyéb,	  mesterségesen	  
színezett	  természetes	  kőszemcse	  és	  -‐por,	  agglomerált	  palakőből	  készült	  termékek t CP

3	  249 237012 10 0 055 - - - Kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő természetes kőből (a pala kivételével) t PR
3	  250

237012 30 0 055

- - - Csempe, kockakő és hasonló áru természetes kőből, téglalap alakú is (a négyzetes alakút is beleértve), 
amelynek legnagyobb felülete 7 cm-nél kisebb oldalhosszúságú négyzetbe befoglalható, mesterségesen 
színezett szemcse, hulladék és por természetes kőből t PR

3	  251

237012 60 0 055

- - - Megmunkált emlékművi vagy építőkő és az ezekből készült áru, gránitból, azon csempe, kockakő és 
hasonló áru kivételével, amelynek legnagyobb felülete 7 cm-nél kisebb oldalhosszúságú négyzetbe 
befoglalható, valamint a kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő kivételével t PR

3	  252
237012 70 0 055

- - - Megmunkált emlékművi vagy építőkő és az ezekből készült áru, (a gránit vagy pala kivételével, valamint 
azon csempe; kockakő és hasonló áru kivételével; amelynek legnagyobb felülete 7 cm2-nél kisebb) t PR

3	  253 237012 80 0 055 - - - Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált palából készült áru t PR
3	  254

237090	  00	  0	  706
-‐	  Méretre	  vágott,	  megformázott	  és	  megmunkált	  kő	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

3	  255
237099 00 0 706

- - Méretre vágott, megformázott és megmunkált kő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában 1000 Ft CP

3	  256 23.9	   EGYÉB	  CSISZOLÓTERMÉK	  ÉS	  NEMFÉM	  ÁSVÁNYI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA	  M.N.S.
3	  257 23.91	   CSISZOLÓTERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
3	  258 239110	  00	  0	  706 -‐	  Csiszolótermékek 1000	  Ft CP
3	  259

239111	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Malomkövek,	  köszörűkövek,	  csiszolókorongok	  és	  hasonlók,	  váz	  nélkül,	  természetes	  kőből	  vagy	  
agglomerált	  természetes	  vagy	  mesterséges	  csiszolótermékből	  vagy	  kerámiából	  készült	  csiszolókő	  és	  annak	  
részei t CP

3	  260 239111 10 0 055 - - - Malomkő és őrlőkő, keret (váz) nélkül, őrlésre, darálásra vagy zúzásra (pépesítésre) t PR
3	  261

239111 20 0 055
- - - Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló, keret (váz) nélkül, agglomerált szintetikus/természetes 
gyémántból, az őrlésre, darálásra vagy zúzásra (pépesítésre) szolgáló malomkő és őrlőkő kivételével t PR

3	  262
239111 30 0 055

- - - Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló, keret (váz) nélkül, megerősített szintetikus/műgyantából, 
kötőanyaggal, az őrlésre, darálásra vagy zúzásra (pépesítésre) szolgáló malomkő és őrlőkő kivételével t PR

3	  263
239111 40 0 055

- - - Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló, keret (váz) nélkül, nem megerősített szintetikus/műgyantából, 
kötőanyaggal, az őrlésre, darálásra vagy zúzásra (pépesítésre) szolgáló malomkő és őrlőkő kivételével t PR

3	  264
239111 50 0 055

- - - Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló, keret (váz) nélkül, kerámiából vagy szilikátokból (az őrlésre, 
darálásra vagy zúzásra (pépesítésre) szolgáló malomkő és őrlőkő kivételével) t PR

3	  265 239111 90 0 055 - - - Más malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló, keret nélkül; kézi fenőkő vagy polírozókő t PR
3	  266 239112	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Textil-‐,	  papír-‐	  vagy	  kartonpapír	  hordozóra	  felvitt	  csiszolópor	  és	  -‐szemcse m2 CP
3	  267 239112 30 0 015 - - - Természetes vagy mesterséges csiszolóanyag por vagy szemcse alakban, kizárólag szövetalapon m2 PR
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3	  268
239112 50 0 015

- - - Természetes vagy mesterséges csiszolóanyag por vagy szemcse alakban, kizárólag papír- vagy 
kartonalapon m2 PR

3	  269
239112 90 0 015

- - - Természetes vagy mesterséges csiszolóanyag por vagy szemcse alakban, alapon (a kizárólag 
szövetalapon, kizárólag papír- vagy kartonalapon levő kivételével) m2 PR

3	  270 239190	  00	  0	  706 -‐	  Csiszolótermékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  271 239199 00 0 706 - - Csiszolótermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  272 23.99	   M.N.S.	  EGYÉB	  NEMFÉM	  ÁSVÁNYI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA	   TE
3	  273 239910	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  egyéb	  nemfém	  ásványi	  termék 1000	  Ft CP
3	  274

239911 00 0 055

- - Megmunkált azbesztrost; azbeszt- vagy magnézium-karbonát-tartalmú keverékek; ezen keverékekből vagy 
azbesztből készült termékeik, súrlódó anyagok fékekhez, tengelykapcsolókhoz és hasonlókhoz, felszereletlen 
állapotban t PR, CP

3	  275 239912	  00	  0	  015 -‐	  -‐	  Aszfaltból	  és	  hasonló	  anyagokból	  készült	  termékek m2 CP
3	  276 239912 55 0 015 - - - Aszfalt és ehhez hasonló termékek, mint például bitumen és kátrány tekercsben m2 PR
3	  277 239912 90 0 015 - - - Bitumenalapú termék (nem tekercsben) m2 HU
3	  278 239912 90 0 055 - - - Bitumenalapú termék (nem tekercsben) t PR
3	  279

239913	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Természetes	  és	  mesterséges	  kőből,	  bitumenből,	  természetes	  aszfaltból	  vagy	  hasonló	  anyagokból	  mint	  
kötőanyagból	  készült	  bitumenes	  keverékek t CP

3	  280
239913 10 0 055

- - - Természetes aszfalton és mesterséges aggregátumon alapuló bitumenes keverék és bitumen vagy 
természetes aszfalt kötőanyagnak t PR

3	  281 239913 20 0 055 - - - Kátrányozott makadám t PR
3	  282 239914 00 0 055 - - Mesterséges grafit; kolloid vagy szemikolloid grafit, és készítményeik t PR, CP
3	  283 239915 00 0 055 - - Mesterséges korund (a mechanikai keverék kivételével) t PR, CP
3	  284 239919	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  M.n.s.	  nemfém	  ásványi	  termékek t CP
3	  285

239919 10 0 055
- - - Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle, valamint ezek keveréke, ömlesztve, lap vagy 
tekercs alakban t PR

3	  286
239919 20 0 055

- - - Rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott 
(expandált) ásványi anyag és ezek keveréke t PR

3	  287 239919 30 0 055 - - - M.n.s. keverék és áru hő-/hangszigetelő ásványi anyagból t PR
3	  288 239919 50 0 055 - - - Megmunkált csillám és ebből készült áru t PR
3	  289 239919 70 0 055 - - - Nem elektromos termék grafitból vagy más szénből t PR
3	  290

239919 80 0 055
- - - Tőzegből készült termék (beleértve a lapot, hengerhéjat, virágcserepet) (kivéve a tőzegrostból készült 
textiltermékeket) t PR

3	  291 239919 90 0 055 - - - Kőből vagy más ásványi anyagból készült máshova nem sorolt termékek t PR
3	  292 239990	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  egyéb	  nemfém	  ásványi	  termékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  293 239999 00 0 706 - - M.n.s. egyéb nemfém ásványi termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  294 CH	   FÉMALAPANYAG	  ÉS	  FÉMFELDOLGOZÁSI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
3	  295 24	   FÉMALAPANYAG	  GYÁRTÁSA
3	  296 24.1	   VAS-‐,	  ACÉL-‐,	  VASÖTVÖZET-‐ALAPANYAG	  GYÁRTÁSA
3	  297 24.10	   VAS-‐,	  ACÉL-‐,	  VASÖTVÖZET-‐ALAPANYAG	  GYÁRTÁSA TE
3	  298 241010	  00	  0	  055 -‐	  Vas,	  acél,	  vasötvözet-‐alapanyag t CP
3	  299 241011 00 0 055 - - Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más hasonló elsődleges forma t PR, CP
3	  300 241012	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Ferroötvözet t CP
3	  301 241012 15 0 055 - - - Ferromangán t PR
3	  302 241012 30 0 055 - - - Ferroszilícium t PR
3	  303 241012 45 0 055 - - - Ferroszilíciumos mangán t PR
3	  304 241012 60 0 055 - - - Ferrokróm t PR
3	  305 241012 75 0 055 - - - Ferromolibdén t PR
3	  306 241012 90 0 055 - - - Más ferroötvözet t PR
3	  307

241013 00 0 055
- - Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert termék és más szivacsos vastömb, pellet vagy hasonló 
formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában t PR, CP

3	  308 241014	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Szemcse	  és	  por	  nyersvasból,	  tükörnyersvasból	  vagy	  acélból t CP
3	  309 241014 10 0 055 - - - Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból t PR
3	  310

241014 20 0 055
- - - Ingot újraolvasztott vas- vagy acélhulladékból (azon termékek kivételével, amelyek kémiai összetétele 
megfelel a nyersvas és tükörvas vagy ferroötvözetek meghatározásának) t PR

3	  311 241020	  00	  0	  055 -‐	  Nyersacél t CP
3	  312 241021	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Öntecs	  (tuskó,	  ingot),	  más	  előtermék	  és	  félkész	  termék,	  ötvözetlen	  acélból t CP
3	  313 241021 10 0 055 - - - Sík félkész termék (nem ötvözött acélból) t PR
3	  314 241021	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Öntecs,	  más	  előtermék	  és	  félkész	  hosszú	  termék,	  ötvözetlen	  acélból t HU
3	  315 241021 21 0 055 - - - - Ingot, más elsődleges forma és hosszú félkész termék varrat nélküli csőhöz (nem ötvözött acélból) t PR
3	  316

241021 22 0 055
- - - - Más ingot, elsődleges forma és hosszú félkész termék, beleértve a nyersdarabot is (nem ötvözött 
acélból) t PR

3	  317 241022	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Öntecs	  (tuskó,	  ingot),	  más	  előtermék	  és	  félkész	  termék,	  rozsdamentes	  acélból t CP
3	  318 241022 10 0 055 - - - Sík félkész termékek (táblák) (rozsdamentes acélból) t PR
3	  319 241022	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Öntecs,	  más	  előtermék	  és	  félkész	  hosszú	  termék,	  rozsdamentes	  acélból t HU
3	  320 241022 21 0 055 - - - - Ingot, más elsődleges forma és hosszú félkész termék varrat nélküli csőhöz (rozsdamentes acélból) t PR
3	  321 241022 22 0 055 - - - - Más ingot, elsődleges forma és hosszú félkész termék (rozsdamentes acélból) t PR
3	  322 241023	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Öntecs	  (tuskó,	  ingot),	  más	  előtermék	  és	  félkész	  termék,	  nem	  rozsdamentes	  ötvözött	  acélból t CP
3	  323 241023 10 0 055 - - - Sík félkész termék (rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból) t PR
3	  324 241023	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Öntecs,	  más	  előtermék	  és	  félkész	  hosszú	  termék,	  nem	  rozsdamentes	  ötvözött	  acélból t HU
3	  325

241023 21 0 055
- - - - Ingot, más elsődleges forma és hosszú félkész termék varrat nélküli csőhöz (rozsdamentes acéltól eltérő 
ötvözött acélból) t PR

3	  326 241023 22 0 055 - - - - Más ingot, elsődleges forma és hosszú félkész termék (rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból) t PR
3	  327 241030	  00	  0	  055 -‐	  Melegen	  hengerelt	  lapos	  félkész	  acéltermék t CP
3	  328 241031	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Melegen	  hengerelt	  lapos	  félkész	  termék	  ötvözetlen	  acélból,	  szélessége	  legalább	  600	  mm t CP
3	  329

241031 10 0 055
- - - Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű, vas- vagy ötvözetlen acéltermék, melegen hengerelve, 
plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, tekercsben t PR



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 189. szám 26845

A B C D
A	  TERMÉK	  VAGY	  SZOLGÁLTATÁS

KÓDSZÁMA MEGNEVEZÉSE MENNYISÉGI	  
EGYSÉGE FORRÁSA

3	  330

241031 30 0 055

- - - Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű, vas- vagy ötvözetlen acéltermék, nem tekercsben, melegen 
hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, felületén közvetlenül a hengerelési folyamat 
következtében mintázással, valamint 4,75 mm-nél vékonyabb termék, felületén mintázás nélkül (kivéve a négy 
oldalán vagy zárt formaszekrényben hengerelt termék, melynek szélessége legfeljebb 1 250 mm, vastagsága 
legalább 4 mm) t PR

3	  331

241031 50 0 055

- - - Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű vas- vagy ötvözetlen acéltermék (kivéve „széles laposáru”), 
nem tekercsben, egyszerűen melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, felületén 
mintázás nélkül; síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy acélból, melegen hengerelve 
és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül t PR

3	  332 241032	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Melegen	  hengerelt	  lapos	  félkész	  termék	  ötvözetlen	  acélból,	  szélessége	  kisebb,	  mint	  600	  mm t CP
3	  333

241032 10 0 055

- - - Síkhengerelt vas- vagy ötvözetlen acéltermék, négy oldalán egyszerűen melegen vagy zárt 
formaszekrényben hengerelve, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 150 mm és 600 mm közötti 
szélességben és legalább 4 mm vastagságban, nem tekercsben, felületén mintázás nélkül, közismert nevén 
„széles laposáru” t PR

3	  334
241032 30 0 055

- - - Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű, vasból vagy ötvözetlen acélból készült termék, egyszerűen 
melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül (kivéve „széles laposáru”) t PR

3	  335 241033	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Melegen	  hengerelt	  lapos	  félkész	  termék	  rozsdamentes	  acélból,	  szélessége	  legalább	  600	  mm t CP
3	  336

241033 10 0 055
- - - Melegen hengerelt, sík, legalább 600 mm szélességű termék, tekercsben újratekercselésre 
(rozsdamentes acélból) t PR

3	  337 241033 20 0 055 - - - Más melegen hengerelt, sík, legalább 600 mm szélességű termék, tekercsben (rozsdamentes acélból) t PR
3	  338

241033 30 0 055
- - - Melegen hengerelt szalag elvágásával előállított, legalább 600 mm szélességű lap és lemez 
(rozsdamentes acélból) t PR

3	  339
241033 40 0 055

- - - Négyhengeres reverzáló hengersoron előállított, legalább 600 mm szélességű lap és lemez, valamint 
szélesacél (rozsdamentes acélból) t PR

3	  340 241034	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Melegen	  hengerelt	  lapos	  félkész	  termék	  rozsdamentes	  acélból,	  szélessége	  kisebb,	  mint	  600	  mm t CP
3	  341

241034 10 0 055
- - - Melegen hengerelt, sík, kevesebb mint 600 mm szélességű termék, tekercsben újratekercselésre 
(rozsdamentes acélból) t PR

3	  342
241034 20 0 055

- - - Más melegen hengerelt, sík, kevesebb mint 600 mm szélességű termék, tekercsben (rozsdamentes 
acélból) t PR

3	  343
241035	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Melegen	  hengerelt	  lapos	  félkész	  termék	  nem	  rozsdamentes	  ötvözött	  acélból,	  szélessége	  legalább	  600	  
mm t CP

3	  344

241035 10 0 055

- - - Síkhengerelt szerszámacél vagy ötvözött acél termék, nem rozsdamentes acélból, legalább 600 mm 
szélességben, melegen hengerelve és további megmunkálás nélkül, tekercsben (kivéve gyorsacél vagy 
szilícium-elektroacél termék) t PR

3	  345
241035 20 0 055

- - - Síkhengerelt, gyorsacél termék, legalább 600 mm szélességben, melegen vagy hidegen hengerelve 
„hidegen tömörítve” t PR

3	  346

241035 30 0 055

- - - Síkhengerelt szerszámacélból vagy nem rozsdamentes acélból készült ötvözött acél termék, legalább 600 
mm szélességben, melegen hengerelve és további megmunkálás nélkül, nem tekercsben (kivéve szerves 
bevonatú termék, 4,75 mm-nél kisebb vastagságú termék és gyorsacél vagy szilícium-elektroacél termék) t PR

3	  347

241035 40 0 055

- - - Síkhengerelt, nem rozsdamentes acélból készült ötvözött acél termék, legalább 600 mm szélességben, 
melegen hengerelve és további megmunkálás nélkül, nem tekercsben, 4,75 mm-nél kisebb vastagságban 
(kivéve szerszámacél, gyorsacél vagy szilícium-elektroacél termék) t PR

3	  348

241035 50 0 055

- - - Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű, nem rozsdamentes acélból készült ötvözött acél termék, 
hidegen vagy melegen hengerelve, “hidegen tömörítve” és tovább megmunkálva (kivéve cinkkel lemezelt vagy 
bevont és szilícium-elektroacél termék) t PR

3	  349
241036 00 0 055

- - Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű, nem rozsdamentes acélból készült ötvözött acél termék, 
meleg hengerelés után tovább nem megmunkálva (kivéve gyorsacél és szilícium-elektroacél termék) t PR, CP

3	  350 241040	  00	  0	  055 -‐	  Hidegen	  hengerelt	  lapos	  félkész	  acéltermék,	  szélessége	  legalább	  600	  mm t CP
3	  351 241041	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Hidegen	  hengerelt	  lapos	  félkész	  termék	  ötvözetlen	  acélból,	  szélessége	  legalább	  600	  mm t CP
3	  352

241041 10 0 055
- - - Nem bevont, hidegen hengerelt, legalább 600 mm szélességű, nem rozsdamentes acélból készült acéllap, 
-lemez vagy -szalag t PR

3	  353 241041 30 0 055 - - - Legalább 600 mm szélességű elektromos lap és szalag, nem véglegesen izzított t PR
3	  354 241041 50 0 055 - - - Legalább 600 mm szélességű, nem szemcseorientált elektromos lap és szalag t PR
3	  355 241042 00 0 055 - - Hidegen hengerelt, legalább 600 mm szélességű lemez, lap és széles szalag (rozsdamentes acélból) t PR, CP
3	  356

241043 00 0 055
- - Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű, nem rozsdamentes acélból készült, ötvözött acél termék, 
egyszerűen hidegen hengerelve (kivéve gyorsacél vagy szilícium-elektroacél termék) t PR, CP

3	  357 241050	  00	  0	  055 -‐	  Bevont,	  plattírozott	  lapos	  hengerelt	  termék	  acélból;	  gyorsacél,	  szilíciumötvözésű	  elektrotechnikai	  termék t CP
3	  358

241051	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Bevont	  lapos	  hengerelt	  ötvözetlen	  acéltermék	  (plattírozva	  vagy	  bevonattal),	  szélessége	  legalább	  600	  mm t CP
3	  359 241051 10 0 055 - - - Ónozott lemez, más ónozott lap és csík, beleértve az elektrolitikus úton króm-oxiddal bevont acélt is t PR
3	  360

241051 20 0 055
- - - Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű, vas- vagy ötvözetlen acél termék, elektrolitikus úton cinkkel 
lemezelve vagy bevonva t PR

3	  361 241051 30 0 055 - - - Merítéses tűzi fémbevonattal ellátott, legalább 600 mm szélességű lap és szalag t PR
3	  362 241051 40 0 055 - - - Szerves anyaggal bevont, legalább 600 mm széles lap t PR
3	  363 241051 50 0 055 - - - Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű, vas- vagy ötvözetlen acél termék, plattírozva t PR
3	  364

241052	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Bevont	  lapos	  hengerelt	  nem	  rozsdamentes	  ötvözött	  acéltermék	  (plattírozva	  vagy	  bevonattal),	  szélessége	  
legalább	  600	  mm t CP

3	  365

241052 10 0 055

- - - Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű, nem rozsdamentes ötvözött acélból készült termék, hidegen 
vagy melegen hengerelve, “hidegen tömörítve” és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (kivéve 
szilícium-elektroacél termék) t PR

3	  366

241052 30 0 055

- - - Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű, nem rozsdamentes ötvözött acélból készült termék, hidegen 
vagy melegen hengerelve, “hidegen tömörítve” és cinkkel lemezelve vagy bevonva (kivéve elektrolitikus úton 
lemezelt vagy bevont termék és szilícium-elektroacél termék) t PR

3	  367 241053	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Lapos	  hengerelt	  elektrotechnikai	  termék	  szilíciumötvözésű	  acélból,	  szélessége	  legalább	  600	  mm t CP
3	  368 241053 10 0 055 - - - Legalább 600 mm szélességű elektromos lap és szalag, szemcseorientált t PR
3	  369 241053 30 0 055 - - - Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű szilícium-elektroacél termék, nem szemcseorientált t PR
3	  370 241054	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Lapos	  hengerelt	  elektrotechnikai	  termék	  szilíciumötvözésű	  acélból,	  szélessége	  kisebb,	  mint	  600	  mm t CP
3	  371

241054 10 0 055
- - - Elektromos, hidegen hengerelt hasított szalag, szemcseorientált, szilíciummal ötvözött acélból, kevesebb 
mint 600 mm szélességgel t PR

3	  372 241054 30 0 055 - - - Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű szilícium-elektroacél termék, nem szemcseorientált t PR
3	  373 241055 00 0 055 - - Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű, gyorsacél termék t PR, CP
3	  374 241060	  00	  0	  055 -‐	  Melegen	  alakított	  rúd,	  huzal	  acélból t CP
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3	  375 241061	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Melegen	  hengerelt	  rúd,	  hengerhuzal	  tekercsben	  ötvözetlen	  acélból t CP
3	  376 241061 10 0 055 - - - Bordázott vagy egyéb módon alakított hengerhuzal (ötvözetlen acélból) t PR
3	  377 241061 20 0 055 - - - Hengerhuzal forgácsolható acélból t PR
3	  378 241061 30 0 055 - - - Beton megerősítéséhez használatos hengerhuzal (betonhálóhoz/hidegen bordázott rudakhoz) t PR
3	  379 241061 40 0 055 - - - Hengerhuzal gumiabroncshoz t PR
3	  380 241061 90 0 055 - - - Más hengerhuzal (nem ötvözött acélból) t PR
3	  381

241062	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Melegen	  hengerelt,	  kovácsolt,	  melegen	  húzott,	  extrudált	  egyéb	  rúd,	  profil	  acélból,	  további	  megmunkálás	  
nélkül,	  de	  a	  hengerlést	  követő	  csavarással	  is t CP

3	  382 241062 10 0 055 - - - Beton megerősítéséhez használt melegen hengerelt rúd t PR
3	  383 241062 30 0 055 - - - Melegen hengerelt rúd forgácsolható acélból t PR
3	  384

241062 50 0 055
- - - Kovácsolt rúd acélból és melegen hengerelt rúd (az üreges fúrórúdvas és -rúdacél kivételével) nem 
ötvözött acélból (a forgácsolható acéltól eltérő acélból) t PR

3	  385 241063 00 0 055 - - Melegen hengerelt hengerhuzal tekercsben (rozsdamentes acélból) t PR, CP
3	  386

241064	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Melegen	  hengerelt,	  melegen	  kovácsolt,	  húzott,	  extrudált	  egyéb	  rúd,	  profil	  rozsdamentes	  acélból,	  további	  
megmunkálás	  nélkül,	  de	  a	  hengerlést	  követő	  csavarással	  is t CP

3	  387 241064 10 0 055 - - - Melegen hengerelt köracél (rozsdamentes acélból) t PR
3	  388

241064 30 0 055
- - - Rozsdamentes acélrúd, kizárólag melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva (kivéve kör 
keresztmetszetű) t PR

3	  389 241064 50 0 055 - - - Kovácsolt rúd (rozsdamentes acélból) t PR
3	  390

241064 70 0 055
- - - M.n.s., rozsdamentes acélból készült rúd, hidegen alakítva vagy hidegen készre munkálva és tovább 
megmunkálva, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (kivéve kovácsolt termék) t PR

3	  391 241065	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Melegen	  hengerelt	  rúd,	  hengerhuzal	  tekercsben	  nem	  rozsdamentes	  ötvözött	  acélból t CP
3	  392 241065 10 0 055 - - - Gyorsacél rúd, melegen hengerelve, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben t PR
3	  393 241065 30 0 055 - - - Szilícium-mangánacél rúd, melegen hengerelve, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben t PR
3	  394 241065 50 0 055 - - - Melegen hengerelt hengerhuzal (csapágyacélból) t PR
3	  395

241065 70 0 055
- - - Nem rozsdamentes, ötvözött acél rúd, melegen hengerelve, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben (kivéve 
csapágyacél, gyorsacél és szilícium-mangánacél termék) t PR

3	  396
241066	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Melegen	  hengerelt,	  melegen	  kovácsolt,	  húzott,	  extrudált	  egyéb	  rúd,	  profil	  nem	  rozsdamentes	  ötvözött	  
acélból,	  további	  megmunkálás	  nélkül,	  de	  a	  hengerlést	  követő	  csavarással	  is t CP

3	  397 241066 10 0 055 - - - Melegen hengerelt, gyorsacél rúd t PR
3	  398 241066 20 0 055 - - - Melegen hengerelt, szilícium-mangánacél rúd t PR
3	  399 241066 30 0 055 - - - Melegen hengerelt rúd csapágyacélból t PR
3	  400 241066 40 0 055 - - - Melegen hengerelt rúd szerszámacélból t PR
3	  401

241066 50 0 055
- - - Ötvözött acélból, de nem rozsdamentes, szerszám-, szilíciummangán-, csapágy- vagy gyorsacélból 
készült, melegen hengerelt rúd (kivéve üreges fúrórúdvas és -rúdacél) t PR

3	  402
241066 60 0 055

- - - Hidegen alakított vagy hidegen készre munkált (például hidegen húzott) rúd ötvözött acélból festve, 
bevonva, plattírozva vagy tovább megmunkálva (a rozsdamentes acél kivételével) t PR

3	  403 241067 00 0 055 - - Üreges fúrórúdvas és -rúdacél t PR, CP
3	  404

241070	  00	  0	  055
-‐	  Melegen	  alakított	  nyitott	  acélszelvény,	  acél	  szádlemez,	  vasúti,	  villamosvasúti	  pálya	  építésének	  
acéltermékei t CP

3	  405 241071	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Melegen	  hengerelt,	  húzott,	  extrudált	  nyitott	  szelvény	  ötvözetlen	  acélból,	  további	  megmunkálás	  nélkül t CP
3	  406 241071 10 0 055 - - - U szelvény, legalább 80 mm magasságú (nem ötvözött acélból) t PR
3	  407 241071 20 0 055 - - - I szelvény, legalább 80 mm magasságú (nem ötvözött acélból) t PR
3	  408 241071 30 0 055 - - - H szelvény, legalább 80 mm magasságú (nem ötvözött acélból) t PR
3	  409

241071 40 0 055
- - - Egyéb nyitott, ötvözetlen acélból készült szelvény, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva 
és tovább nem megmunkálva t PR

3	  410
241072 00 0 055

- - Nyitott, rozsdamentes acélból készült szelvény, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva és 
tovább nem megmunkálva t PR, CP

3	  411
241073 00 0 055

- - Nyitott, egyéb ötvözött acélból készült szelvény, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva és 
tovább nem megmunkálva t PR, CP

3	  412 241074	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Melegen	  alakított	  acél	  szádlemez	  (szádpalló),	  hegesztett	  nyitott	  szelvény t CP
3	  413 241074 10 0 055 - - - Szádpalló (acélból) t PR
3	  414 241074 20 0 055 - - - Hegesztett és hidegen alakított szelvények (acélból) t PR
3	  415 241075 00 0 055 - - Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag (acélból) t PR, CP
3	  416 241090	  00	  0	  706 -‐	  Vas-‐,	  acélalapanyag	  és	  vasötvözet	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  417 241099 00 0 706 - - Vas, acél alapanyag és vasötvözet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  418 2410T1 10 0 055 - Nyersvas t PR
3	  419 2410T1 21 0 055 - Nyersacél: elektromos kemencében előállított nem ötvözött acél t PR
3	  420 2410T1 22 0 055 - Nyersacél: elektromos kemencében használt eljárástól különbözővel előállított nem ötvözött acél t PR
3	  421 2410T1 31 0 055 - Nyersacél: elektromos kemencében előállított rozsdamentes acéltól különböző ötvözött acél t PR
3	  422

2410T1 32 0 055
- Nyersacél: elektromos kemencében használt eljárástól különbözővel előállított rozsamentes acéltól 
különböző ötvözött acél t PR

3	  423 2410T1 41 0 055 - Nyersacél: elektromos kemencében előállított rozsdamentes és hőálló acél t PR
3	  424 2410T1 42 0 055 - Nyersacél: elektromos kemencében használt eljárástól különbözővel előállított rozsdamentes és hőálló acél t PR
3	  425 2410T2 11 0 055 - Legalább 600 mm szélességű, melegen hengerelt sík termékek tekercsben t PR
3	  426 2410T2 12 0 055 - Kevesebb, mint 600 mm szélességű, melegen hengerelt sík termékek tekercsben t PR
3	  427 2410T2 21 0 055 - Lap és lemez hosszában hengerelve széles szalagból t PR
3	  428 2410T2 22 0 055 - Lap, lemez és széles síkhengerelt termék, melegen hengerelve hengerműben, nem szalaghengerműben t PR
3	  429 2410T2 31 0 055 - Melegen hengerelt hengerhuzal t PR
3	  430 2410T2 41 0 055 - Beton megerősítéséhez használt rúd t PR
3	  431 2410T2 42 0 055 - Más melegen hengerelt rúd t PR
3	  432 2410T2 43 0 055 - Melegen hengerelt és kovácsolt könnyű szerelvények, 80 mm-nél kisebb magassággal, valamint szögvasak t PR
3	  433 2410T2 44 0 055 - Nehéz szerelvények t PR
3	  434 2410T2 51 0 055 - Szádpalló t PR
3	  435 2410T2 52 0 055 - Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag t PR
3	  436 2410T2 60 0 055 - Hegesztett szelvények t PR
3	  437 2410T3 10 0 055 - Hidegen hengerelt, legalább 600 mm szélességű lemez, lap és szalag és feketelemez t PR
3	  438 2410T3 20 0 055 - Elektromos lap és szalag t PR
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3	  439 2410T3 30 0 055 - Ónozott lemez, más ónozott lap és elektrolitikus úton krómoxiddal bevont acél t PR
3	  440 2410T3 40 0 055 - Forrón mártott fémmel bevont lap t PR
3	  441 2410T3 50 0 055 - Elektrolitikus úton fémmel bevont lap t PR
3	  442 2410T3 60 0 055 - Szerves anyaggal bevont lap t PR
3	  443 24.2	   ACÉLCSŐGYÁRTÁS
3	  444 24.20	   ACÉLCSŐGYÁRTÁS TE
3	  445 242010	  00	  0	  055 -‐	  Acélcső,	  acél	  üreges	  szelvény,	  varratmentes t CP
3	  446 242011	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Olaj-‐,	  gázvezeték	  varratmentes	  acélcsöve t CP
3	  447 242011 10 0 055 - - - Olaj- vagy gázvezetékhez használt, varrat nélküli, rozsdamentes acél vezetékcső t PR
3	  448 242011 50 0 055 - - - Olaj- vagy gázvezetékhez használt, varrat nélküli, acél vezetékcső, nem rozsdamentes acélból t PR
3	  449 242012	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Olaj-‐,	  gázkitermelés	  fúrásának	  varratmentes	  acél	  fúró-‐,	  vezeték-‐	  és	  béléscsöve t CP
3	  450 242012 10 0 055 - - - Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli, rozsdamentes acél bélés-, termelő- és fúrócső t PR
3	  451

242012 50 0 055
- - - Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli, acél bélés-, termelő- és fúrócső, nem rozsdamentes 
acélból t PR

3	  452 242013	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  kör	  keresztmetszetű	  acélcső t CP
3	  453

242013 10 0 055
- - - Varrat nélküli, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélcső (kivéve olaj- vagy gázvezetékhez használt 
vezetékcső és olaj- vagy gázfúráshoz használt bélés-, termelő és fúrócső) t PR

3	  454
242013 30 0 055

- - - Varrat nélküli, kör keresztmetszetű hidegen húzott vagy hidegen hengerelt precíziós acélcső, nem 
rozsdamentes acélból t PR

3	  455
242013 50 0 055

- - - Varrat nélküli, kör keresztmetszetű hidegen húzott vagy hidegen hengerelt acélcső, nem rozsdamentes 
acélból (kivéve precíziós cső) t PR

3	  456
242013 70 0 055

- - - Varrat nélküli, kör keresztmetszetű, melegen készre munkált acélcső, nem rozsdamentes acélból (kivéve 
olaj- vagy gázvezetékhez használt vezetékcső és olaj- vagy gázfúráshoz használt bélés-, termelő és fúrócső) t PR

3	  457 242014 00 0 055 - - Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű, acélcső és üreges profil t PR, CP
3	  458 242020	  00	  0	  055 -‐	  Hegesztett	  acélcső,	  acél	  üreges	  szelvény,	  kör	  keresztmetszetű,	  külső	  átmérője	  több	  mint	  406,4	  mm t CP
3	  459 242021	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Hegesztett	  acélcső	  olaj-‐,	  gázvezetékhez,	  külső	  átmérője	  több	  mint	  406,4	  mm t CP
3	  460

242021 10 0 055
- - - Olaj- vagy gázvezetékhez használt, hosszirányban hegesztett acél vezetékcső, külső átmérője nagyobb 
mint 406,4 mm t PR

3	  461
242021 50 0 055

- - - Olaj- vagy gázvezetékhez használt, nem hosszirányban hegesztett, acél vezetékcső, külső átmérője 
nagyobb mint 406,4 mm t PR

3	  462 242022 00 0 055 - - Olaj- vagy gázfúráshoz használt, hegesztett, acél béléscső, külső átmérője nagyobb mint 406,4 mm t PR, CP
3	  463

242023 00 0 055
- - Hegesztett acélcső, külső átmérője nagyobb mint 406,4 mm (kivéve olaj- vagy gázvezetékhez használt 
vezetékcső és olaj- vagy gázfúráshoz használt béléscső) t PR, CP

3	  464
242024 00 0 055

- - Szegecselt vagy hasonlóan zárt acélcső, külső átmérője nagyobb mint 406,4 mm (kivéve olaj- vagy 
gázvezetékhez használt vezetékcső, olaj- vagy gázfúráshoz használt béléscső és hegesztett cső) t PR, CP

3	  465 242030	  00	  0	  055 -‐	  Hegesztett	  acélcső,	  acél	  üreges	  szelvény,	  kör	  keresztmetszetű,	  külső	  átmérője	  legfeljebb	  406,4	  mm t CP
3	  466 242031	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Hegesztett	  acélcső	  olaj-‐,	  gázvezetékhez,	  kör	  keresztmetszetű,	  külső	  átmérője	  legfeljebb	  406,4	  mm t CP
3	  467

242031 10 0 055
- - - Olaj- vagy gázvezetékhez használt, hosszirányban vagy spirálisan hegesztett, rozsdamentes acél 
vezetékcső, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm t PR

3	  468
242031 50 0 055

- - - Olaj- vagy gázvezetékhez használt, hosszirányban vagy spirálisan hegesztett, nem rozsdamentes acélból 
készült acél vezetékcső, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm t PR

3	  469
242032	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Olaj-‐,	  gázkitermelés	  fúrásának	  hegesztett	  acél	  fúró-‐,	  vezeték-‐	  és	  béléscsöve,	  külső	  átmérője	  legfeljebb	  
406,4	  mm t CP

3	  470
242032 10 0 055

- - - Olaj- vagy gázfúráshoz használt, hegesztett, rozsdamentes acél bélés- és termelőcső, külső átmérője 
legfeljebb 406,4 mm t PR

3	  471
242032 50 0 055

- - - Olaj- vagy gázfúráshoz használt, hegesztett, nem rozsdamentes acélból készült acél bélés- és 
termelőcső, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm t PR

3	  472 242033	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  hegesztett	  acélcső,	  kör	  keresztmetszetű,	  külső	  átmérője	  legfeljebb	  406,4	  mm t CP
3	  473

242033 10 0 055
- - - Hegesztett, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélcső, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm (kivéve olaj- 
vagy gázvezetékhez használt vezetékcső, és olaj- vagy gázfúráshoz használt bélés- és termelőcső) t PR

3	  474
242033 40 0 055

- - - Hegesztett, kör keresztmetszetű, precíziós, nem rozsdamentes acélból készült acélcső, külső átmérője 
legfeljebb 406,4 mm t PR

3	  475
242033 70 0 055

- - - Melegen vagy hidegen alakított és hegesztett, kör keresztmetszetű, nem rozsdamentes acélból készült 
acélcső, külső átmérője legfeljebb 406,4 mm t PR

3	  476 242034	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Hegesztett	  acélcső,	  nem	  kör	  keresztmetszetű	  ,	  külső	  átmérője	  legfeljebb	  406,4	  mm t CP
3	  477 242034 10 0 055 - - - Melegen vagy hidegen alakított és hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamentes acélcső t PR
3	  478

242034 30 0 055
- - - Melegen vagy hidegen alakított és hegesztett, négyzet vagy téglalap keresztmetszetű, nem rozsdamentes 
acélból készült acélcső, falvastagsága legfeljebb 2 mm t PR

3	  479
242034 50 0 055

- - - Melegen vagy hidegen alakított és hegesztett, négyzet vagy téglalap keresztmetszetű, nem rozsdamentes 
acélból készült acélcső, falvastagsága nagyobb mint 2 mm t PR

3	  480
242034 70 0 055

- - - Melegen vagy hidegen alakított és hegesztett, nem kör, négyzet vagy téglalap keresztmetszetű, nem 
rozsdamentes acélból készült acélcső t PR

3	  481
242035 00 0 055

- - Nyitott, szegecselt vagy hasonlóan zárt acélcső (kivéve olaj- vagy gázvezetékhez használt vezetékcső, olaj- 
vagy gázfúráshoz használt bélés- és termelőcső és egyéb hegesztett cső) t PR, CP

3	  482 242040	  00	  0	  055 -‐	  Csőszerelvény	  acélból,	  az	  öntött	  nélkül t CP
3	  483 242040 10 0 055 - - Karima, acélból (kivéve öntött szerelvény) t PR
3	  484

242040 30 0 055
- - Könyökdarab, ívdarab, csatlakozókarmantyú, csőtoldat és más menetes csőszerelvény, acélból (kivéve 
öntött szerelvény) t PR

3	  485
242040 50 0 055

- - Könyökdarab, ívdarab, csatlakozókarmantyú és csőtoldat és más csőszerelvény tokoshegesztéssel, acélból 
(kivéve öntött szerelvény) t PR

3	  486
242040	  70	  0	  055

-‐	  -‐	  Könyökdarab	  és	  ívdarab,	  csőszerelvény	  tompahegesztéssel,	  cső	  számára,	  acélból	  (kivéve	  öntött	  
szerelvény) t HU

3	  487 242040 73 0 055 - - - Könyökdarab és ívdarab tompahegesztéssel, cső számára, acélból (kivéve öntött szerelvény) t PR
3	  488 242040 75 0 055 - - - Csőszerelvény tompahegesztéssel, kivéve könyökdarab és ívdarab, acélból (kivéve öntött szerelvény) t PR
3	  489 242090	  00	  0	  706 -‐	  Cső,	  üreges	  szelvény,	  csőszerelvény	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  490 242099 00 0 706 - - Cső, üreges szelvény, csőszerelvény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  491 24.3	   EGYÉB	  KOHÁSZATI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA	  ACÉLBÓL
3	  492 24.31	   HIDEGEN	  HÚZOTT	  ACÉLRÚD	  GYÁRTÁSA TE
3	  493 243110	  00	  0	  055 -‐	  Hidegen	  húzott	  rúd,	  tömör	  szelvény	  ötvözetlen	  acélból t CP
3	  494

243110 10 0 055
- - Rúd ötvözetlen, forgácsolható acélból, hidegen alakítva vagy hidegen készre munkálva (például hidegen 
húzva), de tovább nem megmunkálva t PR
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3	  495

243110 20 0 055

- - Egyéb rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen készre munkálva (például 
hidegen húzva), de tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal, 
négyzetes, de nem téglalap alakú keresztmetszettel (a forgácsolható acélból készültek kivételével) t PR

3	  496

243110 30 0 055

- - Egyéb rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen készre munkálva (például 
hidegen húzva), de tovább nem megmunkálva, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap 
(nem négyzet) alakú keresztmetszettel (a forgácsolható acélból készültek kivételével) t PR

3	  497

243110 40 0 055

- - M.n.s., egyéb rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen készre munkálva és 
tovább megmunkálva, vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a melegen hengerelt, melegen húzott 
vagy melegen extrudált, plattírozott és tovább nem megmunkált, és a kovácsolt termékek kivételével) t PR

3	  498

243110 50 0 055

- - Egyéb rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen készre munkálva (például 
hidegen húzva), de tovább nem megmunkálva, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal (a 
forgácsolható acélból készültek kivételével) t PR

3	  499
243110 60 0 055

- - Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen készre 
munkálva (például hidegen húzva), de tovább nem megmunkálva (a profillemezek kivételével) t PR

3	  500 243120	  00	  0	  055 -‐	  Hidegen	  húzott	  rúd,	  tömör	  szelvény	  nem	  rozsdamentes	  ötvözött	  acélból t CP
3	  501

243120 10 0 055

- - Gyorsacél rúd, hidegen alakítva vagy hidegen készre munkálva és tovább nem megmunkálva, vagy 
melegen alakítva és tovább megmunkálva (kivéve kovácsolt, félkész vagy síkhengerelt termék, melegen 
hengerelt rúd és rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben); szilíciummangán-acél rúd, csak hidegen alakítva 
vagy hidegen készre munkálva vagy melegen hengerelve, beleértve a tovább megmunkált terméket is (kivéve 
melegen hengerelt, melegen húzott vagy extrudált, plattírozott, félkész termék, síkhengerelt termék, melegen 
hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben) t PR

3	  502

243120 20 0 055

- - Rúd legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék 
króm-, és legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, kizárólag hidegen alakítva vagy hidegen készre 
munkálva (például hidegen húzva) (a félkész termékek/síkhengerelt termékek, a szabálytalanul felgöngyölt 
tekercsben lévő melegen hengerelt rúd kivételével) t PR

3	  503

243120 30 0 055

- - Rúd szerszámacélból, kizárólag hidegen alakítva vagy hidegen készre munkálva (például hidegen húzva) 
(a félkész termékek, a síkhengerelt termékek, a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben lévő melegen hengerelt 
rúd kivételével) t PR

3	  504
243120 40 0 055

- - Hidegen alakított vagy hidegen készre munkált (például hidegen húzott) rúd ötvözött acélból (a 
rozsdamentes acél, a gyorsacél, a szilícium-mangán acél, az ötvözött csapágy-, szerszámacél kivételével) t PR

3	  505
243120 50 0 055

- - Hidegen készre munkált vagy hidegen alakított (például hidegen húzott) szelvény, rozsdamentestől eltérő 
ötvözött acélból t PR

3	  506 243130 00 0 055 - Rozsdamentes acélból készült, hidegen húzott rúd és tömör profil t PR, CP
3	  507 243190	  00	  0	  706 -‐	  Hidegen	  húzott	  rúd	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  508 243199 00 0 706 - - Hidegen húzott rúd gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  509 24.32	   HIDEGEN	  HENGERELT	  KESKENY	  ACÉLSZALAG	  GYÁRTÁSA TE
3	  510 243210	  00	  0	  055 -‐	  Hidegen	  hengerelt	  lapos	  acéltermék,	  bevonat	  nélkül,	  kisebb,	  mint	  600	  mm	  szélességű t CP
3	  511 243210	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  Hidegen	  hengerelt	  keskeny	  acélszalag,	  szélessége	  600	  mm-‐nél	  kisebb t HU
3	  512

243210 11 0 055
- - - Hidegen hengerelt keskeny szalag ötvözetlen acélból, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék 
széntartalommal, kevesebb mint 600 mm szélességgel t PR

3	  513
243210 12 0 055

- - - Hidegen hengerelt keskeny szalag ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék, de kevesebb mint 
0,6 tömegszázalék széntartalommal, kevesebb mint 600 mm szélességgel t PR

3	  514
243210 14 0 055

- - - Hidegen hengerelt keskeny szalag ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, 
kevesebb mint 600 mm szélességgel t PR

3	  515
243210 16 0 055

- - - Hidegen hengerelt keskeny szalag a rozsdamentestől és az „elektromos”-tól eltérő ötvözött acélból, 
kevesebb mint 600 mm szélességgel t PR

3	  516
243210 18 0 055

- - - Hidegen hengerelt keskeny szalag rozsdamentes acélból (a szigetelt elektromos szalag, az egyik szélén 
fogazott vagy kúpozott hullámosított szalag kivételével), kevesebb mint 600 mm szélességgel t PR

3	  517 243210	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  Hidegen	  hengerelt	  hasított	  acélszalag	  és	  egyéb	  lapos	  termék,	  szélessége	  600	  mm-‐nél	  kisebb t HU
3	  518

243210 22 0 055
- - - Hidegen hengerelt hasított szalag ötvözetlen acélból, és a rozsdamentestől és az „elektromos”-tól eltérő 
ötvözött acélból, kevesebb mint 600 mm szélességgel t PR

3	  519

243210 25 0 055

- - - Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű vas- vagy ötvözetlen acéltermék, hidegen hengerelve, 
“hidegen tömörítve”, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 0,25 tömegszázaléknál kevesebb 
széntartalommal, „elektromos” t PR

3	  520 243210 28 0 055 - - - Hidegen hengerelt hasított szalag rozsdamentes acélból, kevesebb mint 600 mm szélességgel t PR
3	  521

243210 30 0 055

- - Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű, ötvözött, nem rozsdamentes acél termék, hidegen vagy 
melegen hengerelve, “hidegen tömörítve” és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva (kivéve 
gyorsacél vagy szilícium-elektroacél termék) t PR

3	  522

243210 40 0 055

- - Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű, nem rozsdamentes ötvözött acélból készült termék, hidegen 
vagy melegen hengerelve, “hidegen tömörítve” és cinkkel lemezelve vagy bevonva (kivéve elektrolitikus úton 
lemezelt vagy bevont termék és gyorsacél vagy szilícium-elektroacél termék) t PR

3	  523

243210 50 0 055

- - Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű ötvözött, nem rozsdamentes acél termék, hidegen vagy 
melegen hengerelve, “hidegen tömörítve” és tovább megmunkálva (kivéve cinkkel lemezelve vagy bevonva, 
és gyorsacél vagy szilícium-elektroacél termék) t PR

3	  524 243220	  00	  0	  055 -‐	  Hidegen	  hengerelt	  lapos	  acéltermék,	  plattírozva	  vagy	  bevonva,	  kisebb	  mint	  600	  mm	  szélességű t CP
3	  525

243220 10 0 055
- - Plattírozott, hidegen hengerelt keskeny szalag, ötvözetlen acélból (a szigetelt elektromos szalag 
kivételével), kevesebb mint 600 mm szélességgel t PR

3	  526 243220 20 0 055 - - 600 mm-nél kisebb szélességű acéllap és -szalag, tűzi bevonattal vagy elektrolitikus úton fémmel bevonva t PR
3	  527 243220 30 0 055 - - Szerves anyaggal bevont acéllemez, kevesebb mint 600 mm szélességgel t PR
3	  528

243220 40 0 055
- - Hidegen hengerelt hasított szalag ötvözetlen acélból, tűzi fémbevonattal, kevesebb mint 600 mm 
szélességgel t PR

3	  529
243220 50 0 055

- - Hidegen hengerelt hasított szalag ötvözetlen acélból, elektrolitikus úton fémmel bevonva, kevesebb mint 
600 mm szélességgel t PR

3	  530
243220 60 0 055

- - Hidegen hengerelt hasított szalag, szerves anyaggal bevont acéllemezből, kevesebb mint 600 mm 
szélességgel t PR

3	  531 243290	  00	  0	  706 -‐	  Hidegen	  hengerelt	  keskeny	  szalag	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  532 243299 00 0 706 - - Hidegen hengerelt keskeny szalag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  533 24.33	   HIDEGEN	  HAJLÍTOTT	  ACÉLIDOM	  GYÁRTÁSA TE
3	  534 243310	  00	  0	  055 -‐	  Hidegen	  alakított,	  hajlított	  nyitott	  szelvény	  acélból t CP
3	  535 243311	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Hidegen	  alakított,	  hajlított	  nyitott	  szelvény	  ötvözetlen	  acélból t CP
3	  536 243311 10 0 055 - - - Hidegen alakított szelvény, síkhengerelt termékekből előállítva, ötvözetlen acélból, nem bevonva t PR
3	  537 243311 30 0 055 - - - Hidegen alakított szelvény, síkhengerelt termékekből előállítva, ötvözetlen acélból, cinkkel bevonva t PR
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3	  538

243311 50 0 055

- - - M.n.s., vasból vagy ötvözetlen acélból készült szögvas, idomvas és szelvény, hidegen alakítva vagy 
hidegen készre munkálva és tovább megmunkálva, vagy csak forrón kovácsolva, vagy más módon melegen 
alakítva és tovább megmunkálva (kivéve  síkhengerelt termékekből ) t PR

3	  539 243312 00 0 055 - - Hidegen alakított szelvény, síkhengerelt termékekből előállítva, rozsdamentes acélból t PR, CP
3	  540 243320 00 0 055 - Hidegen alakított profillemezek (bordázva), ötvözetlen acélból t PR, CP
3	  541

243330 00 0 055
- Szerkezet, két (bordázott) profillemezből és szigetelő középrétegből gyártott falat magában foglaló lemez 
kizárólag vagy elsődlegesen vasból vagy acélból (az előre gyártott épületek kivételével) t PR, CP

3	  542 243390	  00	  0	  706 -‐	  Hidegen	  alakított,	  hajlított	  acéltermék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  543 243399 00 0 706 - - Hidegen alakított, hajlított acéltermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  544 24.34	   HIDEGEN	  HÚZOTT	  ACÉLHUZAL	  GYÁRTÁSA TE
3	  545 243410	  00	  0	  055 -‐	  Hidegen	  húzott	  huzal t CP
3	  546 243411	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Hidegen	  húzott	  huzal	  ötvözetlen	  acélból t CP
3	  547

243411 30 0 055

- - - Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal, beleértve a 
csavart huzalt is, kivéve a sodort huzalt, a kerítés készítésére használt szögesdrótot, a duplex huzalt, 
fűrészfogú huzalt, szigetelt elektromos huzalt t PR

3	  548

243411 50 0 055

- - - Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25, de kevesebb mint 0,6 tömegszázalék 
széntartalommal, beleértve a csavart huzalt is, kivéve a sodort huzalt, a kerítés készítésére használt 
szögesdrótot, a duplex huzalt, fűrészfogú huzalt, szigetelt elektromos huzalt t PR

3	  549

243411 70 0 055

- - - Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal, beleértve a csavart 
huzalt is, kivéve a sodort huzalt, a kerítés készítésére használt szögesdrótot, a duplex huzalt, fűrészfogú 
huzalt, szigetelt elektromos huzalt t PR

3	  550
243412 00 0 055

- - Huzal rozsdamentes acélból (a sebészi varrathoz használt nagyon finom, steril rozsdamentes huzal 
kivételével) t PR, CP

3	  551
243413 00 0 055

- - Huzal ötvözött acélból (kivéve a sodort huzalt, a kerítés készítésére használt szögesdrótot, a duplex huzalt, 
fűrészfogú huzalt, szigetelt elektromos huzalt, rozsdamentes acélból) t PR, CP

3	  552 243490	  00	  0	  706 -‐	  Hidegen	  húzott	  huzal	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  553 243499 00 0 706 - - Hidegen húzott huzal gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  554 24.4	   NEM	  VAS	  FÉM	  ALAPANYAG	  GYÁRTÁSA
3	  555 24.41	   NEMESFÉMGYÁRTÁS TE
3	  556 244110	  00	  0	  050 -‐	  Megmunkálatlan	  vagy	  félig	  feldolgozott	  ezüst,	  ezüstpor kg CP
3	  557 244110 30 0 050 - - Ezüst megmunkálatlanul vagy por alakban (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is) kg PR
3	  558

244110 50 0 050
- - Ezüst félgyártmány alakban (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is) (kivéve a megmunkálatlant 
vagy por alakút) kg PR

3	  559 244120	  00	  0	  050 -‐	  Megmunkálatlan	  vagy	  félig	  feldolgozott	  arany,	  aranypor kg CP
3	  560 244120 30 0 050 - - Arany megmunkálatlanul, vagy por alakban, nem fizetőeszköz célra (beleértve a platinával bevontat is) kg PR
3	  561

244120 50 0 050
- - Arany félgyártmány alakban, nem fizetőeszköz célra (beleértve a platinával bevontat is) (kivéve a 
megmunkálatlant vagy por alakút) kg PR

3	  562 244120 70 0 050 - - Arany fizetőeszköz célra (beleértve a platinával bevontat is) kg PR
3	  563 244130	  00	  0	  055 -‐	  Megmunkálatlan	  vagy	  félig	  feldolgozott	  platina,	  platinapor t CP
3	  564 244130 30 0 055 - - Platina, palládium, ródium, irídium, ozmium és ruténium, megmunkálatlanul vagy por alakban t PR
3	  565

244130 50 0 055
- - Platinából, palládiumból, ródiumból, irídiumból, ozmiumból és ruténiumból készült félgyártmány (a 
megmunkálatlan vagy a por alakú kivételével) t PR

3	  566 244130 70 0 055 - - Platinakatalizátor drótszövet vagy rács formájában t PR
3	  567 244140 00 0 055 - Arannyal plattírozott ezüst vagy nemnemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva t PR, CP
3	  568

244150	  00	  0	  055
-‐	  Ezüsttel	  bevont	  nem	  nemesfém;	  platinával	  bevont	  nem	  nemesfém,	  ezüst	  vagy	  arany	  legfeljebb	  félig	  
feldolgozva	  (félkész	  termék) t CP

3	  569 244150 30 0 055 - - Ezüsttel plattírozott nemnemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva t PR
3	  570 244150 50 0 055 - - Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva t PR
3	  571 244190	  00	  0	  706 -‐	  Nemesfém	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  572 244199 00 0 706 - - Nemesfém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  573 24.42	   ALUMÍNIUMGYÁRTÁS TE
3	  574 244210	  00	  0	  055 -‐	  Timföld;	  megmunkálatlan	  alumínium t CP
3	  575 244211	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Megmunkálatlan	  alumínium t CP
3	  576 244211 30 0 055 - - - Megmunkálatlan, ötvözetlen alumínium (a por és pehely kivételével) t PR
3	  577 244211	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Ötvözött	  alumínium	  másodlagos	  formában	  és	  alapanyag,	  megmunkálás	  nélkül	  (kivéve	  a	  por	  és	  pehely) t HU
3	  578 244211 54 0 055 - - -  Megmunkálatlan alumíniumötvözet (az alumíniumpor és -pehely kivételével) t PR
3	  579 244212 00 0 055 - - Alumínium-oxid (a mesterséges korund kivételével) t PR, CP
3	  580 244220	  00	  0	  055 -‐	  Félkész	  termék	  alumíniumból,	  ötvözött	  alumíniumból t CP
3	  581

244221 00 0 055
- - Alumíniumpor és -pehely (a színezékként, festékként vagy hasonlóként való felhasználásra szánt, 
előkészített por és pehely kivételével) t PR, CP

3	  582 244222	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Alumíniumrúd,	  -‐hengerhuzal,	  -‐szelvény t CP
3	  583 244222 30 0 055 - - - Alumíniumrúd és -profil (az alumíniumszerkezetekhez előkészített rúd és profil kivételével) t PR
3	  584

244222 50 0 055
- - - Ötvözött alumíniumrúd, -profil és –üreges profil (az alumíniumszerkezetekhez előkészített rúd és profil 
kivételével) t PR

3	  585 244223	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Alumíniumhuzal t CP
3	  586

244223 30 0 055
- - - Ötvözetlen alumíniumhuzal (a szigetelt elektromos huzal és kábel, az alumíniumhuzallal megerősített 
zsineg és kötél, a sodort huzal és kábel kivételével) t PR

3	  587
244223 50 0 055

- - - Ötvözött alumíniumhuzal (a szigetelt elektromos huzal és kábel, az alumíniumhuzallal megerősített zsineg 
és kötél, a sodort huzal és kábel kivételével) t PR

3	  588 244224	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Alumíniumlemez,	  és	  -‐szalag,	  több	  mint	  0,2	  mm	  vastagságú t CP
3	  589 244224 30 0 055 - - - Alumíniumlap, -lemez és -szalag, vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t t PR
3	  590 244224 50 0 055 - - - Ötvözött alumíniumlap, -lemez és -szalag, vastagsága meghaladja a 0,2 mm-t t PR
3	  591 244225 00 0 055 - - Alumíniumfólia, vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm t PR, CP
3	  592 244226	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Alumíniumcső,	  -‐szerelvényeik t CP
3	  593

244226 30 0 055
- - - Alumíniumcső (az üreges profil, csőszerelvény, hajlékony cső, alumíniumszerkezetekhez előkészített cső, 
gép- és járműalkatrészek vagy hasonlók kivételével) t PR

3	  594
244226 50 0 055

- - - Ötvözött alumíniumcső (az üreges profil, csőszerelvény, hajlékony cső, alumíniumszerkezetekhez 
előkészített cső, gép- és járműalkatrészek vagy hasonlók kivételével) t PR

3	  595
244226 70 0 055

- - - Alumínium csőszerelvény (beleértve a csatlakozókarmantyút, könyökdarabot, csőtoldatot is) (a csap, 
csapszerelvény és szelep, csőbilincs, fejescsavar és csavaranya, befogópofa kivételével) t PR
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3	  596 244290	  00	  0	  706 -‐	  Alumínium	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  597 244299 00 0 706 - - Alumínium gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  598 24.43	   ÓLOM,	  CINK,	  ÓN	  GYÁRTÁSA TE
3	  599 244310	  00	  0	  055 -‐	  Megmunkálatlan	  ólom,	  cink,	  ón t CP
3	  600 244311	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Megmunkálatlan	  ólom t CP
3	  601 244311 30 0 055 - - - Megmunkálatlan, finomított ólom (az ólompor és -pehely kivételével) t PR
3	  602 244311 50 0 055 - - - Megmunkálatlan, antimontartalmú ólom (az ólompor és -pehely kivételével) t PR
3	  603

244311 90 0 055
- - - Megmunkálatlan ólom (az ólompor és -pehely, a megmunkálatlan, antimontartalmú ólom, finomított 
kivételével) t PR

3	  604 244312	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Megmunkálatlan	  cink t CP
3	  605 244312 30 0 055 - - - Megmunkálatlan, ötvözetlen cink (a cinkpor, -szemcse és -pehely kivételével) t PR
3	  606 244312 50 0 055 - - - Megmunkálatlan, ötvözött cink (a cinkpor, -szemcse és -pehely kivételével) t PR
3	  607 244313	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Megmunkálatlan	  ón t CP
3	  608 244313 30 0 055 - - - Megmunkálatlan, ötvözetlen ón (az ónpor és -pehely kivételével t PR
3	  609 244313 50 0 055 - - - Megmunkálatlan, ötvözött ón (az ónpor és -pehely kivételével t PR
3	  610 244320	  00	  0	  055 -‐	  Félkész	  termék	  ólomból,	  cinkből,	  ónból	  és	  ötvözeteikből t CP
3	  611

244321 00 0 055
- - Ólomlap, -lemez, -szalag és -fólia; ólompor és -pehely (a színezéknek, festéknek vagy hasonlónak 
előkészített ólompor vagy -pehely, szigetelt elektromos huzal kivételével) t PR, CP

3	  612
244322 00 0 055

- - Cinkpor, -szemcse és -pehely (a színezéknek, festéknek vagy hasonlónak előkészített cinkpor vagy -
pehely, a cinkpellet kivételével) t PR, CP

3	  613 244323 00 0 055 - - Cinkrúd, -profil, -huzal, -lap, -lemez, -szalag és -fólia t PR, CP
3	  614 244324 00 0 055 - - Ónrúd, -profil és -huzal t PR, CP
3	  615 244390	  00	  0	  706 -‐	  Ólom,	  cink,	  ón	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  616 244399 00 0 706 - - Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  617 24.44	   RÉZGYÁRTÁS TE
3	  618 244410	  00	  0	  055 -‐	  Megmunkálatlan	  réz,	  rezeskő,	  cementréz t CP
3	  619 244411 00 0 055 - - Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz) (a rézpor kivételével) t PR, CP
3	  620

244412 00 0 055
- - Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz (a hólyagos réz is) (a galvanizált réz bevonatok, 
elektrogalvanizáló anódok kivételével) t PR, CP

3	  621 244413	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Finomított	  réz	  és	  rézötvözet,	  megmunkálás	  nélkül,	  réz	  mesterötvözet t CP
3	  622

244413 30 0 055
- - - Megmunkálatlan, ötvözetlen finomított réz (a hengerelt, extrudált vagy kovácsolt zsugorított [szinterezett] 
termékek kivételével) t PR

3	  623

244413 70 0 055

- - - Megmunkálatlan rézötvözet (a hengerelt, extrudált vagy kovácsolt zsugorított [szinterezett] termékek 
kivételével); segédötvözet (mesterötvözet) rézből (azon ötvözetek is, amelyek hasznosan nem kovácsolhatók) 
(a 15 tömegszázalékot meghaladó foszfort tartalmazó rézfoszfid (foszforréz) kivételével t PR

3	  624 244420	  00	  0	  055 -‐	  Félkész	  termék	  rézből	  és	  rézötvözetekből t CP
3	  625

244421 00 0 055
- - Rézpor és -pehely, kivéve a cementrezet, a festékek készítményeiben használt port/pehelyport, mint a 
bronz/arany (kémiai vegyületek), a finomított sajtolt rezet t PR, CP

3	  626
244422 00 0 055

- - Rúd, profil és üreges profil rézből és rézötvözetből (az öntéssel vagy zsugorítással [szinterezéssel] 
előállított rúd, a tekercsben lévő réz huzalalapanyag kivételével) t PR, CP

3	  627 244423	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Rézhuzal t CP
3	  628 244423 30 0 055 - - - Rézhuzal, finomított (átmérője meghaladja a 6 mm-t), rézötvözetből t PR
3	  629

244423 50 0 055
- - - Rézhuzal, átmérője meghaladja a 0,5 mm-t, de legfeljebb 6 mm (kivéve a huzallal, sodort huzallal és 
kábellel megerősített zsineget vagy kötelet) t PR

3	  630
244423 70 0 055

- - - Rézhuzal, átmérője legfeljebb 0,5 mm (kivéve a huzallal, sodort huzallal és kábellel megerősített zsineget 
vagy kötelet) t PR

3	  631
244424 00 0 055

- - Lap, lemez és szalag rézből és rézötvözetből, vastagsága meghaladja a 0,15 mm-t (a nyújtott és hasított 
rézlemezből készült rács, a szigetelt elektromos szalag kivételével) t PR, CP

3	  632 244425 00 0 055 - - Rézfólia, vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,15 mm t PR, CP
3	  633 244426	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Rézcső,	  -‐szerelvényeik t CP
3	  634 244426 30 0 055 - - - Rézcső t PR
3	  635

244426 50 0 055

- - - Csőszerelvény rézből, rézötvözetből, beleértve a csatlakozót, karmantyút, könyökdarabot, csőtoldatot is, a 
cső, csap, csapszerelvény és szelep, összeállításához/rögzítéséhez használt fejescsavar és csavaranya 
kivételével t PR

3	  636 244490	  00	  0	  706 -‐	  Réz	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  637 244499 00 0 706 - - Réz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  638 24.45	   EGYÉB	  NEM	  VAS	  FÉM	  GYÁRTÁSA TE
3	  639 244510	  00	  0	  055 -‐	  Megmunkálatlan	  nikkel,	  nikkelkohászat	  közbeeső	  termékei t CP
3	  640 244511 00 0 055 - - Nyers, megmunkálatlan nikkel t PR, CP
3	  641

244512 00 0 055
- - Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke 
(beleértve a nem tiszta nikkel-oxidot, a pörkölt nikkelércet, a nem tiszta ferronikkelt) t PR, CP

3	  642 244520	  00	  0	  055 -‐	  Félkész	  termék	  nikkelből	  vagy	  nikkelötvözetből t CP
3	  643 244521 00 0 055 - - Nikkelpor és -pehely (a zsugorított nikkel-oxid kivételével) t PR, CP
3	  644

244522 00 0 055
- - Rúd, -profil és -huzal nikkelből és nikkelötvözetből (a szerkezetekben való felhasználásra előkészített rúd 
és profil, a szigetelt elektromos rúd és huzal, a zománcozott huzal kivételével) t PR, CP

3	  645
244523 00 0 055

- - Lap, -lemez, -szalag és -fólia nikkelből és nikkelötvözetből (a nyújtott és hasított lemezből készült rács 
kivételével) t PR, CP

3	  646 244524 00 0 055 - - Nikkelcső és csőszerelvény t PR, CP
3	  647

244530	  00	  0	  055
-‐	  Egyéb	  nem	  vas	  fém,	  cermet	  és	  ezekből	  készült	  termék;	  fémet	  vagy	  fémkeveréket	  tartalmazó	  hamu	  és	  
maradvány t CP

3	  648 244530	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  Volfrám,	  molibdén,	  és	  ebből	  készült	  máshova	  nem	  sorolt	  termék t HU
3	  649 244530 13 0 055 - - - M.n.s. volfrám (tungsten) és ebből készült áru (a hulladék és törmelék kivételével) t PR
3	  650 244530 17 0 055 - - - M.n.s. molibdén és ebből készült áru (a hulladék és törmelék kivételével) t PR
3	  651 244530	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  Tantál,	  magnézium,	  kobalt	  és	  ebből	  készült	  máshova	  nem	  sorolt	  termék t HU
3	  652 244530 23 0 055 - - - M.n.s. tantál és ebből készült áru (a hulladék és törmelék kivételével) t PR
3	  653 244530 25 0 055 - - - M.n.s. magnézium és ebből készült áru (a hulladék és törmelék kivételével) t PR
3	  654

244530 27 0 055
- - - Kobaltszulfid-fémkeverék és a kobalt-előállítás más közbeeső terméke; m.n.s. kobalt és ebből készült áru 
(a hulladék és törmelék kivételével) t PR

3	  655
244530 30 0 055

- - M.n.s. bizmut és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is; M.n.s. kadmium és ebből 
készült áru (a hulladék és törmelék kivételével) t PR
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3	  656 244530	  40	  0	  055 -‐	  -‐	  Titán,	  cirkónium	  és	  ebből	  készült	  máshova	  nem	  sorolt	  termék t HU
3	  657 244530 43 0 055 - - - M.n.s. titán és ebből készült áru (a hulladék és törmelék kivételével) t PR
3	  658

244530 47 0 055
- - - M.n.s. cirkónium és ebből készült áru (a hulladék és törmelék kivételével); m.n.s. antimon és ebből készült 
áru (a hulladék és törmelék kivételével) t PR

3	  659 244530	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  Máshova	  nem	  sorolt	  nem	  vas	  fém	  és	  ebből	  készült	  termék t HU
3	  660

244530 55 0 055

- - - M.n.s. berillium, króm, germánium, vanádium, gallium, hafnium, indium, nióbium (kolumbium), rénium és 
tallium, valamint ezekből készült áru; ezen fémek hulladéka és törmeléke is (a berillium, króm és tallium 
kivételével) t PR

3	  661
244530 57 0 055

- - - M.n.s. mangán és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is; m.n.s. cermet és ebből 
készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is t PR

3	  662 244590	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  nem	  vas	  fém	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  663 244599 00 0 706 - - Egyéb nem vas fém gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  664 24.46	   NUKLEÁRIS	  FŰTŐANYAG	  GYÁRTÁSA TE
3	  665

244610 00 0 055
- Természetes urán és vegyületei, ötvözetei, diszperziói (a cermettel együtt), természetes uránt és vegyületét 
tartalmazó kerámiatermék, keverék t CP

3	  666 244690	  00	  0	  706 -‐	  Feldolgozott	  nukleáris	  tüzelőanyag	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  667 244699 00 0 706 - - Feldolgozott nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  668 24.5	   FÉMÖNTÉS
3	  669 24.51	   VASÖNTÉS TE
3	  670 245110	  00	  0	  055 -‐	  Vasöntvény-‐előállítás t CP
3	  671 245111	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Temperöntvény-‐előállítás t CP
3	  672

245111 10 0 055
- - - Temperöntvény szárazföldi járművekhez, dugattyús motorokhoz és egyéb géphez és mechanikus 
berendezéshez t PR

3	  673 245111 90 0 055 - - - Más felhasználásra szolgáló részek (temperöntvény) t PR
3	  674 245112	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Gömbgrafitos	  vasöntvény	  előállítása t CP
3	  675 245112 10 0 055 - - - Szárazföldi járművek részei (gömbgrafitos vasöntvény) t PR
3	  676

245112 20 0 055
- - - Alakítható vasöntvény közlőműtengelyhez, forgattyústengelyhez, vezérműtengelyhez és forgattyúhoz, 
csapágyházhoz és siklócsapágyhoz (a golyós- vagy görgőscsapágyat tartalmazó csapágyház kivételével) t PR

3	  677 245112 40 0 055 - - - A dugattyús motorok és a hajtóelemek más részei (gömbgrafitos vasöntvény) t PR
3	  678 245112 50 0 055 - - - Alakítható vasöntvény géphez és mechanikai készülékhez, a dugattyús motor kivételével t PR
3	  679

245112 90 0 055

- - - Alakítható vasöntvény mozdonyhoz/sínhez kötött járműhöz/alkatrészekhez; a szárazföldi járműben, 
csapágyházban, siklócsapágyban, dugattyús motorban, fogaskerekes hajtóműben, szíjtárcsában, 
tengelykapcsolóban, gépben felhasználástól eltérő célra t PR

3	  680 245113	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Lemezgrafitos	  (szürke)	  vasöntvény	  előállítása t CP
3	  681

245113 10 0 055
- - - Szürke vasöntvény szárazföldi járművekhez, a mozdony vagy a sínhez kötött járművek, az építőipari 
járművek kivételével t PR

3	  682
245113 20 0 055

- - - Szürke vasöntvény közlőműtengelyhez, forgattyústengelyhez, vezérműtengelyhez és forgattyúhoz, 
csapágyházhoz és siklócsapágyhoz (a golyós- vagy görgőscsapágyat tartalmazó csapágyház kivételével) t PR

3	  683 245113 40 0 055 - - - A dugattyús motorok és a hajtóelemek más részei (öntöttvas: nem alakítható) t PR
3	  684 245113 50 0 055 - - - Szürke vasöntvény géphez és mechanikai készülékhez, a dugattyús motor kivételével t PR
3	  685

245113 90 0 055

- - - Szürke vasöntvény mozdonyhoz/sínhez kötött járműhöz/alkatrészekhez; a szárazföldi járműben, 
csapágyházban, siklócsapágyban, dugattyús motorban, fogaskerekes hajtóműben, szíjtárcsában, 
tengelykapcsolóban, gépben felhasználástól eltérő célra t PR

3	  686
245120 00 0 055

- Öntöttvas cső és üreges profil öntöttvasból, kivéve azon csövet és üreges profilt, amelyet áruk azonosítható 
részeivé alakítottak, mint pl. központi fűtés radiátorainak szelvényei és gépalkatrészei t PR, CP

3	  687 245130	  00	  0	  055 -‐	  Öntöttvas	  csőszerelvény t CP
3	  688 245130 30 0 055 - - Cső vagy csőszerelvény kovácsolásra, hengerelésre nem alkalmas öntöttvasból t PR
3	  689 245130 50 0 055 - - Csőszerelvény temperöntvényből t PR
3	  690 245190	  00	  0	  706 -‐	  Vasöntéssel	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  691 245199 00 0 706 - - Vasöntéssel kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  692 24.52	   ACÉLÖNTÉS TE
3	  693 245210	  00	  0	  055 -‐	  Acélöntés t CP
3	  694

245210 10 0 055
- - Acélöntvény szárazföldi járművekhez, a mozdony vagy a sínhez kötött járművek, az építőipari járművek 
kivételével t PR

3	  695
245210 30 0 055

- - Acélöntvény csapágyházhoz és siklócsapágyhoz (a golyós- vagy görgőscsapágyat tartalmazó csapágyház 
kivételével) t PR

3	  696 245210 40 0 055 - - A dugattyús motorok és a hajtóelemek más részei t PR
3	  697

245210 50 0 055
- - Acélöntvény géphez és mechanikai berendezésekhez; a dugattyús motor, a sugárhajtású gázturbina, 
légcsavaros gázturbina és más gázturbina, a rakodó-/emelőszerkezet, az építőipari gép/jármű kivételével t PR

3	  698

245210 90 0 055

- - Acélöntvény mozdonyhoz/sínhez kötött járműhöz/alkatrészekhez; a szárazföldi járműben, csapágyházban, 
siklócsapágyban, dugattyús motorban, fogaskerekes hajtóműben, szíjtárcsában, tengelykapcsolóban, gépben 
felhasználástól eltérő célra t PR

3	  699 245220 00 0 055 - Centrifugálisan öntött acélcső t CP
3	  700 245230 00 0 055 - Csőszerelvény öntött acélból t PR, CP
3	  701 24.53	   KÖNNYŰFÉMÖNTÉS TE
3	  702 245310	  00	  0	  055 -‐	  Könnyűfémöntés t CP
3	  703

245310 10 0 055
- - Könnyűfémöntvény szárazföldi járművekhez, a mozdony vagy a sínhez kötött járművek, az építőipari 
járművek kivételével t PR

3	  704
245310 20 0 055

- - Könnyűfémöntvény közlőműtengelyhez, forgattyústengelyhez, vezérműtengelyhez és forgattyúhoz, 
csapágyházhoz és siklócsapágyhoz (a golyós- vagy görgőscsapágyat tartalmazó csapágyház kivételéve) t PR

3	  705 245310 40 0 055 - - A dugattyús motorok és a hajtóelemek más részei t PR
3	  706

245310 50 0 055
- - Könnyűfémöntvény géphez és mechanikai berendezéshez; a dugattyús motor, a sugárhajtású gázturbina, 
gázturbina, a rakodó-/emelőszerkezet, az építőipari gép/jármű kivételével t PR

3	  707 245310 90 0 055 - - Alkatrészek más felhasználásra t PR
3	  708 24.54	   EGYÉB	  NEM	  VAS	  FÉM	  ÖNTÉSE TE
3	  709 245410	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  nem	  vas	  fémek	  öntése t CP
3	  710

245410 10 0 055
- - Nemvasöntvény-alkatrészek szárazföldi járművekhez; a mozdony/sínhez kötött járművek, terpeszdaru, 
rakodó-/emelőszerkezettel felszerelt munkagépek, mezőgazdasági-/úthengerek, buldózerek stb. kivételével t PR

3	  711

245410 20 0 055

- - Nemvasöntvény-alkatrészek nem könnyű fémből közlőműtengelyhez, forgattyústengelyhez, 
vezérműtengelyhez és forgattyúhoz, nem könnyű fémből csapágyházhoz és siklócsapágyhoz (a golyós- vagy 
görgőscsapágyat tartalmazó csapágyház kivételével) t PR
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3	  712 245410 40 0 055 - - A dugattyús motorok és a hajtóelemek más részei t PR
3	  713

245410 50 0 055
- - Nemvasöntvény-alkatrészek nem könnyű fémből, géphez és mechanikai készülékhez, a dugattyús motor 
kivételével t PR

3	  714 245410 90 0 055 - - Alkatrészek más felhasználásra t PR
3	  715 25	   FÉMFELDOLGOZÁSI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
3	  716 25.1	   FÉMSZERKEZET,	  -‐ÉPÜLETELEM	  GYÁRTÁSA
3	  717 25.11	   FÉMSZERKEZET	  GYÁRTÁSA TE
3	  718 251110	  00	  0	  706 -‐	  Előre	  gyártott	  épület	  fémből 1000	  Ft CP
3	  719 251110 30 0 706 - - Előre gyártott épület vasból és acélból 1000 Ft PR
3	  720 251110 50 0 706 - - Előre gyártott épület alumíniumból 1000 Ft PR
3	  721 251120	  00	  0	  055 -‐	  Fémszerkezet	  és	  alkatrésze t CP
3	  722 251121 00 0 055 - - Híd és -hídrész vasból és acélból t PR, CP
3	  723 251122 00 0 055 - - Torony és rácsszerkezetű oszlop vasból és acélból t PR, CP
3	  724

251123	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Egyéb	  szerkezet,	  szerkezetrész	  (állvány,	  konzol,	  oszlop,	  hasonló	  alátámasztó	  szerkezet)	  vasból,	  acélból,	  
alumíniumból t CP

3	  725
251123 10 0 055

- - - Felszerelés állványzathoz, zsaluzáshoz, dúcoláshoz vagy bányászathoz vasból/acélból, beleértve az 
aknatornyot és felépítményt, hajlítható zsalugerendákat, cső alakú állványzatot és hasonló berendezést t PR

3	  726 251123 50 0 055 - - - Más szerkezetek elsődlegesen lemezből t PR
3	  727

251123 55 0 055

- - - Gát, zsilip, zsilipkapu, kikötőponton, stabil dokk és más tengerészeti és vízi úti szerkezet, vasból vagy 
acélból, m.n.s. szerkezetek és részei vasból vagy acélból, (kivéve híd és hídrész, torony, rácsszerkezetű 
oszlop, kapu, ajtó és ablak és ezek keretei és küszöbjei, felszerelés állványzathoz, zsaluzáshoz, dúcoláshoz 
vagy bányászathoz, valamint a kizárólag vagy főként bádogból készült szerkezetek és azok részei) t PR

3	  728 251123 70 0 055 - - - M.n.s. alumíniumszerkezet és részei t PR
3	  729 251190	  00	  0	  706 -‐	  Fémszerkezet	  és	  alkatrésze	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  730 251199 00 0 706 - - Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  731 25.12	   FÉM	  ÉPÜLETELEM	  GYÁRTÁSA TE
3	  732 251210	  00	  0	  194 -‐	  Ajtó,	  ablak	  és	  kerete,	  ajtóküszöb	  fémből db CP
3	  733 251210 30 0 194 - - Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb, vasból vagy acélból db PR
3	  734 251210 50 0 194 - - Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb, alumíniumból db PR
3	  735 251290	  00	  0	  706 -‐	  Fém	  épületelem	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  736 251299 00 0 706 - - Fém épületelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  737 25.2	   FŰTÉSI	  KAZÁN,	  RADIÁTOR,	  FÉMTARTÁLY	  GYÁRTÁSA
3	  738 25.21	   KÖZPONTI	  FŰTÉSI	  KAZÁN,	  RADIÁTOR	  GYÁRTÁSA TE
3	  739 252110	  00	  0	  706 -‐	  Központi	  fűtéshez	  radiátor	  és	  kazán 1000	  Ft CP
3	  740 252111 00 0 055 - - Fűtőtest központi fűtéshez nem elektromos fűtéssel és részei vasból vagy acélból t PR
3	  741 252111 00 0 279 - - Fűtőtest központi fűtéshez nem elektromos fűtéssel és részei vasból vagy acélból fűtőfelület m2 PR
3	  742 252112 00 0 194 - - Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz. alá tartozó kazán kivételével db PR, CP
3	  743 252113 00 0 706 - - Központi fűtés céljára szolgáló kazán alkatrészei 1000 Ft PR, CP
3	  744 252190	  00	  0	  706 -‐	  Központi	  fűtés	  radiátora,	  kazánja	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  745 252199 00 0 706 - - Központi fűtés radiátora, kazánja gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  746 25.29	   FÉMTARTÁLY	  GYÁRTÁSA TE
3	  747 252910	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  tartály,	  tárolómedence	  fémből t CP
3	  748

252911	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Tartály	  (kivéve:	  a	  folyékony	  és	  sűrített	  gáz	  fémtartály),	  kád,	  hasonló	  tároló	  edény	  vasból,	  acélból,	  több	  
mint	  300	  l	  űrtartalommal,	  a	  mechanikai	  vagy	  termikus	  berendezésbe	  épített	  nélkül t CP

3	  749
252911 10 0 055

- - - Vas- vagy acéltartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény gázok tárolására, több mint 300 liter 
űrtartalommal (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül) t PR

3	  750
252911 20 0 055

- - - Vas- vagy acéltartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bélelve vagy hőszigetelve, folyadékok 
tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal (mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül) t PR

3	  751
252911 30 0 055

- - - Vas- vagy acéltartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény folyadékok tárolására, több mint 300 
liter űrtartalommal (mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül, a bélelt vagy hőszigetelt kivételével) t PR

3	  752
252911 50 0 055

- - - Vas- vagy acéltartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény szilárd anyagok számára, több mint 
300 liter űrtartalommal (mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül) t PR

3	  753

252911 70 0 055
- - - Alumíniumtartály, -ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony 
gáz kivételével) tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, (mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül) t PR

3	  754 252912 00 0 055 - - Fémtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására t PR, CP
3	  755 252990	  00	  0	  706 -‐	  Fémtartály	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  756 252999 00 0 706 - - Fémtartály gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  757 25.3	   GŐZKAZÁN	  GYÁRTÁSA
3	  758 25.30	   GŐZKAZÁN	  GYÁRTÁSA TE
3	  759 253010	  00	  0	  706 -‐	  Gőzkazán	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
3	  760 253011	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Kazán	  vízgőz,	  más	  gőz	  vagy	  forró	  víz	  előállítására db CP
3	  761

253011 10 0 194
- - - Vízcsöves kazán (alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-
kazán kivételével) db PR

3	  762
253011 50 0 194

- - - Gőzfejlesztő kazán (beleértve a hibrid kazánt is) (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, 
központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán, a vízcsöves kazán kivételével) db PR

3	  763
253011 70 0 194

- - - Túlhevítő vízkazán (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló 
forróvíz-kazán kivételével) db PR

3	  764 253012	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Segédberendezések	  kazánokhoz,	  kondenzátor	  gőzerőgépekhez	  vagy	  más	  gőzenergia	  egységhez t CP
3	  765 253012 30 0 055 - - - Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz t PR
3	  766 253012 50 0 055 - - - Gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez t PR
3	  767 253013	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Gőzkazán	  alkatrésze 1000	  Ft CP
3	  768 253013 30 0 706 - - - Gőzfejlesztő kazán és túlhevítő vízkazán alkatrésze 1000 Ft PR
3	  769 253013 50 0 706 - - - A 8404 10 vagy 8404 20 vtsz. alá tartozó berendezés alkatrésze 1000 Ft PR
3	  770 253020	  00	  0	  706 -‐	  Atomreaktor	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
3	  771 253021 00 0 055 - - Atomreaktor t PR, CP
3	  772 253022 00 0 706 - - Atomreaktor-alkatrész 1000 Ft PR, CP
3	  773

253090	  00	  0	  706
-‐	  Gőzkazán	  (kivéve	  a	  központi	  fűtési	  melegvíztermelő	  kazán)	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  
végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
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3	  774
253099 00 0 706

- - Gőzkazán (kivéve: a központi fűtési melegvíztermelő kazán) gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában 1000 Ft CP

3	  775 25.4	   FEGYVER-‐,	  LŐSZERGYÁRTÁS
3	  776 25.40	   FEGYVER-‐,	  LŐSZERGYÁRTÁS TE
3	  777 254010	  00	  0	  706 -‐	  Fegyver,	  lőszer	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
3	  778 254011 00 0 706 - - Hadifegyver (kivéve: a revolver, pisztoly és hasonló fegyver) 1000 Ft CP
3	  779 254012	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Revolver,	  pisztoly,	  nem	  katonai	  lőfegyver	  és	  hasonló	  eszköz db CP
3	  780

254012 30 0 194

- - - Revolver és pisztoly (kivéve a katonai lőfegyvert, a géppisztolyt, a jelzőrakétát kilövő lőfegyver, vaktöltény 
kilövésére alkalmas fegyvereket, rögzített závárzatú vágóhídi pisztolyt, elöltöltő fegyvert, rugós, lég- vagy 
gázfegyvert, fegyverutánzatot) db PR

3	  781
254012 50 0 194

- - - Sörétes fegyver, puska, karabély és elöltöltős fegyver (a hosszú puska, a sörétes és a golyós puska 
kombinációja, a sétapálca formájú sportpuska is) (kivéve a katonai lőfegyvert) db PR

3	  782 254012 70 0 194 - - - Robbanótöltettel működő máshova nem sorolt lőfegyver (kivéve a katonai lőfegyvereket) db PR
3	  783 254012 90 0 194 - - - Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) (kivéve katonai célokra) db PR
3	  784

254013 00 0 055
- - Töltény és más lőszer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömítő anyagokat is (katonai célkora 
szolgáló kivételével) t PR, CP

3	  785 254014 00 0 706 - - Revolver, pisztoly, nem katonai lőfegyver és hasonló eszköz alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR, CP
3	  786 254090	  00	  0	  706 -‐	  Fegyver,	  lőszer	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  787 254099 00 0 706 - - Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  788 25.5	   FÉMALAKÍTÁS,	  PORKOHÁSZAT
3	  789 25.50	   FÉMALAKÍTÁS,	  PORKOHÁSZAT TE
3	  790 255010	  00	  0	  706 -‐	  Fémkovácsolás,	  -‐sajtolás,	  -‐húzás,	  -‐kivágás,	  -‐hengerelés 1000	  Ft CP
3	  791 255011	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Fémkovácsolás 1000	  Ft CP
3	  792 255011	  30	  0	  706 -‐	  -‐	  -‐	  Szabadon	  alakított	  kovácsolt	  acél	  félgyártmány 1000	  Ft HU
3	  793 255011 33 0 706 - - - - Szabadon alakított kovácsolt acél félgyártmány erőátviteli szerkezet alkatrészéhez 1000 Ft HU
3	  794

255011 34 0 706

- - - - Közlőműtengely, vezérműtengely, forgattyústengely és forgattyú részei szabadalakító kovácsolással 
megmunkált vasból; a 7326 vtsz. alá tartozó cikkek, a 84., 85., 86., 87., 88. és 90. árucsoportba tartozó gépek, 
berendezések és járművek részei (szabadalakító kovácsolással megmunkált acél) 1000 Ft PR

3	  795
255011 35 0 706

- - - - Szabadon alakított kovácsolt acél félgyártmány (7326 vtsz), géphez, villamos géphez, járműhöz, 
mérőeszközhöz (84, 85, 86, 87, 88, 90 vtsz) 1000 Ft HU

3	  796
255011 37 0 706

- - - - Gépek és berendezések szabadalakító kovácsolással nemvasfémből készült részei; a dugattyús motor, 
a sugárhajtású gázturbina, a gázturbina, a rakodó-/emelőszerkezet, az építőipari gép/jármű kivételével 1000 Ft PR

3	  797 255011	  50	  0	  706 -‐	  -‐	  -‐	  Hidegfolyatással	  alakított	  félgyártmány 1000	  Ft HU
3	  798 255011 51 0 706 - - - - A 87. árucsoportba tartozó szárazföldi járművek részei (hidegen sajtolt acél) 1000 Ft PR
3	  799

255011 52 0 706
- - - - Hidegen sajtolt acél alkatrészek közlőműtengelyhez, forgattyústengelyhez, vezérműtengelyhez és 
forgattyúhoz 1000 Ft PR

3	  800 255011 53 0 706 - - - - A 8483 vtsz. alá tartozó dugattyús motorok és hajtóelemek részei (hidegen sajtolt acél) 1000 Ft PR
3	  801 255011 54 0 706 - - - - Hidegen sajtolt acél alkatrészek géphez és mechanikai készülékhez, a dugattyús motor kivételével 1000 Ft PR
3	  802

255011 56 0 706
- - - - Hidegen sajtolt acél alkatrészek elektromos gépekhez és hangfelvevő és -lejátszó készülékekhez, 
televíziós kép- és hangfelvevő és -lejátszó gépekhez 1000 Ft PR

3	  803
255011 57 0 706

- - - - A 7326 vtsz. alá tartozó cikkek, a 86., 87., 88. árucsoportba tartozó, vágány rögzítésére szolgáló 
berendezések és szárazföldi járművek és légi járművek részei (hidegen sajtolt acél) 1000 Ft PR

3	  804
255011 58 0 706

- - - - A 84., 85., 87., 88. és 90. árucsoportba tartozó gépek, berendezések, szerszámok és járművek részei 
(hidegen sajtolt nemvasfém) 1000 Ft PR

3	  805 255012	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Fémsajtolás 1000	  Ft CP
3	  806

255012 10 0 706
- - - Süllyesztékes kovácsolással (és finomkovácsolással) megmunkált acélrészek szárazföldi járművekhez, a 
mozdony vagy a sínhez kötött járművek kivételével 1000 Ft PR

3	  807

255012 20 0 706

- - - Süllyesztékes kovácsolással (és finomkovácsolással) megmunkált acélrészek közlőműtengelyhez, 
forgattyústengelyhez, vezérműtengelyhez és forgattyúhoz, csapágyházhoz és siklócsapágyhoz (a golyós- 
vagy görgőscsapágyat tartalmazó csapágyház kivételével ) 1000 Ft PR

3	  808 255012 30 0 706 - - - A 8483 vtsz. alá tartozó dugattyús motorok és a hajtóelemek részei (acél süllyesztékes kovácsolása) 1000 Ft PR
3	  809

255012 40 0 706
- - - A mechanikai és technikai felszerelés részei és eszközök a mezőgazdasághoz, erdészethez és 
árutermelő kertészethez (acél süllyesztékes kovácsolása) 1000 Ft PR

3	  810

255012 50 0 706

- - - Süllyesztékes kovácsolással megmunkált acélrészek csigasorhoz és csigás emelőhöz, csörlőhöz és 
hajóorsóhoz, villás emelőtargoncához, rakodó-/emelőszerkezettel ellátott más üzemi targoncához, lifthez, 
mozgólépcsőhöz, szállítószalaghoz és ellentömeges drótkötélpályához 1000 Ft PR

3	  811
255012 60 0 706

- - - Gépek részei és a 8426, 8429, 8430 vtsz. alá tartozó berendezések (acél megmunkálása süllyesztékes 
kovácsolással) 1000 Ft PR

3	  812
255012 70 0 706

- - - Süllyesztékes kovácsolással megmunkált acélrészek géphez és berendezésekhez; a dugattyús motor, a 
sugárhajtású gázturbina, gázturbina, a rakodó- vagy emelőszerkezet, az építőipari gép kivételével 1000 Ft PR

3	  813

255012 80 0 706

- - - Süllyesztékes kovácsolással megmunkált acélrészek mozdonyhoz/sínhez kötött járművekhez, légi 
járműhöz, űrjárműhöz, elektromos géphez és berendezéshez, optikai, fotó- és mozgóképi, mérő-, ellenőrző-
/precíziós készülékhez 1000 Ft PR

3	  814
255012 90 0 706

- - - A 84., 85., 86., 87., 88. és 90. árucsoportba tartozó gépek, berendezések és járművek részei (nemvasfém 
megmunkálása süllyesztékes kovácslással) 1000 Ft PR

3	  815 255013	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  fémalakítás 1000	  Ft CP
3	  816

255013 10 0 706
- - - Acélból domborított fémlemez szárazföldi járművek részeihez, a mozdony vagy a sínhez kötött járművek 
kivételével 1000 Ft PR

3	  817 255013 20 0 706 - - - A 8483 vtsz. alá tartozó dugattyús motorok és gépek részei (acélból domborított fémlemez) 1000 Ft PR
3	  818 255013 30 0 706 - - - Acélból domborított fémlemez géphez és mechanikai készülékhez, a dugattyús motor kivételével 1000 Ft PR
3	  819

255013 40 0 706
- - - Acélból domborított fémlemez elektromos géphez és berendezéshez, hangfelvevő és -lejátszó 
készülékekhez, televíziós kép- és hangfelvevő és -lejátszó gépekhez 1000 Ft PR

3	  820

255013 50 0 706

- - - A 7323, 7326 vtsz. alá tartozó cíkkek, a 9403 vtsz. alá tartozó bútorok részei; szárazföldi járművek és a 
86. árucsoportba tartozó vágánytartozékok és a 90 árucsoportba tartozó készülékek (nemvasfémből 
domborított fémlemez) 1000 Ft PR

3	  821
255013 70 0 706

- - - Háztartási cikkek, gépek részei, készülék, bútor és a 84., 85., 86., 88. és 94. árucsoportba tartozó 
járművek (nemvasfémből domborított fémlemez) 1000 Ft PR

3	  822 255020	  00	  0	  706 -‐	  Porkohászat 1000	  Ft CP
3	  823 255020 20 0 706 - - Acélporból előállított porkohászati termékek 1000 Ft PR
3	  824

255020 80 0 706
- - A 84., 85., 86., 87., 88. és 90. árucsoportba tartozó cikkek részei (nemvasfém porából előállított 
porkohászati termékek) 1000 Ft PR

3	  825 25.6	   FÉM	  FELÜLETKEZELÉSE,	  MEGMUNKÁLÁSA
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3	  826 25.61	   FÉMFELÜLET-‐KEZELÉS TE
3	  827 256110	  00	  0	  706 -‐	  Fémek	  bevonása 1000	  Ft CP
3	  828 256111	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Fém	  bevonása	  fémmel 1000	  Ft CP
3	  829 256111 30 0 706 - - - Olvasztott fémbe merítéssel készített fémes bevonat (cinkgalvanizálás vagy ónmártás) 1000 Ft PR
3	  830 256111 50 0 706 - - - Termikus szórással készített fémes bevonat 1000 Ft PR
3	  831 256111 70 0 706 - - - Elektrolízissel készített cinkbevonat 1000 Ft PR
3	  832

256111 90 0 706
- - - Cinktől eltérő fémből elektrolízissel vagy kémiai kezeléssel készített bevonat (beleértve a nikkelt, rezet, 
krómot, nemesfémeket stb.) 1000 Ft PR

3	  833 256112	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Fém	  bevonása	  nem	  fémmel 1000	  Ft CP
3	  834 256112 30 0 706 - - - Fémek műanyag bevonata (beleértve a porbevonatot is) 1000 Ft PR
3	  835 256112 50 0 706 - - - Más bevonatok (foszfátos stb.) 1000 Ft PR
3	  836 256120	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  fémkezelő	  szolgáltatás 1000	  Ft CP
3	  837 256121 00 0 706 - - Fémek hőkezelése (kivéve a fémbevonatot és a műanyag bevonatot) 1000 Ft PR, CP
3	  838 256122	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  fémfelületet	  kezelés 1000	  Ft CP
3	  839 256122 30 0 706 - - - Fémek lakkozása és fényezése 1000 Ft PR
3	  840 256122 50 0 706 - - - Fémek anódos oxidálása 1000 Ft PR
3	  841 256122 70 0 706 - - - Fémek gőzlecsapási eljárása 1000 Ft PR
3	  842 256122 90 0 706 - - - Más fémfelszínkezelés 1000 Ft PR
3	  843 25.62	   FÉMMEGMUNKÁLÁS TE
3	  844 256210	  00	  0	  706 -‐	  Fémalkatrész	  esztergálása 1000	  Ft CP
3	  845 256210 01 0 706 - - Csap, szelep és hasonló cikkek esztergált fém alkatrészei 1000 Ft PR
3	  846 256210 03 0 706 - - Gép és mechanikai készülék esztergált fém alkatrészei 1000 Ft PR
3	  847

256210 05 0 706

- - Szárazföldi járművek esztergált fém alkatrészei (a mozdonyhoz vagy gördülő állományhoz öntéssel, 
kovácsolással, sajtolással, préseléssel, hengereléssel vagy porkohászati eljárással készített alkatrészek 
kivételével) 1000 Ft PR

3	  848 256210 07 0 706 - - Légi jármű, űrjármű és műhold esztergált fém alkatrészei 1000 Ft PR
3	  849

256210 09 0 706
- - Elektromos gép és berendezés, hangfelvevő és -lejátszó készülék, televíziós kép- és hangfelvevő és -
lejátszó készülék esztergált fém alkatrészei 1000 Ft PR

3	  850 256210	  10	  0	  706 -‐	  -‐	  Esztergált	  alkatrész	  optikai,	  méréstechnikai	  finommechanikai	  és	  egyéb	  termékhez	  fémből 1000	  Ft HU
3	  851

256210 11 0 706
- - - Optikai, fényképészeti és filmtechnikai, mérő-, ellenőrző vagy precíziós műszer és készülék esztergált fém 
alkatrészei 1000 Ft PR

3	  852
256210 13 0 706

- - - A 7326, 7419, 7616 vtsz. alá tartozó cikkek esztergált fém alkatrészei; a 86. árucsoport alá tartozó 
járművek és a vasúti pálya rögzítéséhez szükséges berendezés esztergált fém alkatrészei 1000 Ft PR

3	  853 256220 00 0 706 - Fém alkatrészek (az esztergált fém alkatrészek kivételével) 1000 Ft PR, CP
3	  854 256290 90 0 706 - Fémalkatrész esztergálása 1000 Ft HU
3	  855 25.7	   EVŐESZKÖZ,	  SZERSZÁM,	  ÁLTALÁNOS	  FÉMÁRU	  GYÁRTÁSA
3	  856 25.71	   EVŐESZKÖZ	  GYÁRTÁSA TE
3	  857 257110	  00	  0	  706 -‐	  Evőeszköz 1000	  Ft CP
3	  858 257111	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Kés	  (kivéve:	  a	  gépkés),	  olló,	  ezek	  pengéje db CP
3	  859 257111 20 0 194 - - - Asztali kés mereven rögzített nemnemesfém pengével és nyéllel (vaj - és halkés kivételével) db PR
3	  860

257111 45 0 194
- - - Nemnemesfémből készült kés, mereven rögzített pengével, beleértve a kertészkést is (kivéve a mereven 
rögzített pengéjű hal-, vaj-/asztali kést, a géphez/mechanikus készülékhez való kést és vágópengét) db PR

3	  861 257111 60 0 194 - - - Kés, nem mereven rögzített (behajtható) pengéjű db PR
3	  862

257111 75 0 194
- - - Penge és nemnemesfémből készült nyél asztali késhez, zsebkéshez, beleértve a kertészkést is (kivéve a 
hal- és vajkést, a géphez vagy mechanikus készülékhez való kést/vágópengét) db PR

3	  863 257111 90 0 194 - - - Olló, szabóolló és hasonló olló, valamint ezek pengéi (beleértve az ollópengét is) db PR
3	  864 257112	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Borotva,	  borotvapenge,	  (beleértve	  a	  borotvapenge	  nyersdarabot	  szalagban) 1000	  Ft CP
3	  865 257112 30 0 706 - - - Borotvakészülék és alkatrészei (kivéve a borotvapengét) 1000 Ft PR
3	  866 257112 80 0 194 - - - Biztonsági borotvapenge (beleértve a borotvapenge nyersdarabot, szalagban is) db PR
3	  867 257113	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Más	  késműves	  áru;	  manikűr-‐,	  pedikűr-‐készlet	  és	  -‐felszerelés db CP
3	  868

257113 30 0 194
- - - Papírvágó kés, levélbontó, korrektúra kés, ceruzahegyező és penge ezekhez (beleértve a csomagtípusú 
ceruzahegyezőt is) (a ceruzahegyezőgép kivételével) db PR

3	  869 257113 50 0 194 - - - Manikűr- és pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is) db PR
3	  870 257113 70 0 194 - - - Hasító-, aprító- és darabolókés, hajvágó és hajnyíró készülék, és hasonló késművesáru db PR
3	  871

257114	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Kanál,	  villa,	  merőkanál,	  szűrőkanál,	  tortalapát,	  halkés,	  vajkés,	  cukorfogó	  és	  hasonló	  konyhai	  vagy	  asztali	  
eszköz db CP

3	  872
257114 30 0 194

- - - Asztali eszköz (kivéve az asztali kést, beleértve a halkést és vajkést) és rozsdamentes acélból vagy más 
nemnemesfémből készült hasonló edény és evőeszköz db PR

3	  873
257114 80 0 194

- - - Asztali eszköz (kivéve az asztali kést, beleértve a halkést és vajkést) és nemnemesfémből készült, 
ezüsttel, arannyal vagy platinával bevont hasonló edény és evőeszköz db PR

3	  874 257115 00 0 055 - - Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver és ezek alkatrésze t PR, CP
3	  875 257190	  00	  0	  706 -‐	  Evőeszköz	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  876 257199 00 0 706 - - Evőeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  877 25.72	   LAKAT-‐,	  ZÁRGYÁRTÁS TE
3	  878 257210	  00	  0	  706 -‐	  Zár	  és	  vasalat 1000	  Ft CP
3	  879 257211	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Lakat	  és	  zár	  járműhöz,	  bútorhoz	  nem	  nemesfémből db CP
3	  880 257211 30 0 194 - - - Nemnemesfém lakat db PR
3	  881 257211 50 0 194 - - - Nemnemesfém gépjárműzár db PR
3	  882 257211 70 0 194 - - - Nemnemesfém bútorzár db PR
3	  883 257212	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  zár	  nem	  nemesfémből db CP
3	  884 257212 30 0 194 - - - Nemnemesfém, épületajtóknál használt hengerzár db PR
3	  885 257212 50 0 194 - - - Nemnemesfém, épületajtóknál használt zár (a hengerzár kivételével) db PR
3	  886 257212 70 0 194 - - - Nemnemesfém zár (a lakat, a gépjárműzár, a bútorzár és az épületajtóknál használt zár kivételével) db PR
3	  887 257213	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Kézitáskazár,	  -‐keret,	  a	  zárral	  együtt;	  alkatrészeik t CP
3	  888

257213 30 0 055
- - - Nemnemesfém, kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet 
(kézitáska, aktatáska és diplomatatáska kapcsa és zárószerkezete kivételével) t PR

3	  889 257213 50 0 055 - - - Csak kulcs nemnemesfémből (beleértve a durván öntött, kovácsolt vagy sajtolt nyersdarabot, álkulcsot) t PR
3	  890 257213 70 0 055 - - - Nemnemesfém alkatrészek lakathoz, zárószerkezethez és keretes zárhoz t PR
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3	  891
257214	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Sarokvas,	  fémveret,	  szerelvény	  és	  hasonló	  cikk	  járműhöz,	  ajtóhoz,	  ablakhoz,	  bútorhoz	  és	  hasonlóhoz	  
nem	  nemesfémből t CP

3	  892 257214 10 0 055 - - - Nemnemesfém sarokvas t PR
3	  893 257214 20 0 055 - - - Bútorgörgő nemnemesfém szerelvénnyel t PR
3	  894

257214 30 0 055
- - - Nemnemesfém vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk gépjárműhöz (a sarokvas, bútorgörgő, zár és 
kulcs kivételével) t PR

3	  895
257214 40 0 055

- - - Nemnemesfém vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk épülethez (a sarokvas, a bútorgörgő, a zár, a 
kulcs, az optikai elemmel ellátott kémlelőlyuk és a kulccsal működő ajtóretesz kivételével) t PR

3	  896
257214 50 0 055

- - - Nemnemesfém vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk bútorhoz (a sarokvas, a bútorgörgő, a zár és a 
kulcs kivételével) t PR

3	  897
257214 60 0 055

- - - Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru (kivéve a gépjárműhöz, épülethez vagy bútorhoz 
használtat) t PR

3	  898 257214 70 0 055 - - - Nemnemesfém automatikus ajtócsukó t PR
3	  899

257214 80 0 055
- - - Fali ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar, fogas, törülközőtartó, edénytörlőruha-tartó, ecsettartó és 
kulcstartó tábla nemnemesfémből (kivéve a bútorjellegű fogast) t PR

3	  900 257290	  00	  0	  706 -‐	  Zár,	  vasalat	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
3	  901 257299 00 0 706 - - Lakat, zár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
3	  902 25.73	   SZERSZÁMGYÁRTÁS TE
3	  903 257310	  00	  0	  055 -‐	  Mezőgazdasági,	  kertészeti	  és	  erdészeti	  kéziszerszám t CP
3	  904 257310 10 0 055 - - Ásó és lapát t PR
3	  905 257310 30 0 055 - - Csákánykapa, csákány, kapa és gereblye t PR
3	  906 257310 40 0 055 - - Fejsze, horgas kacsozókés és hasonló vágószerszám (a jégcsákány kivételével) t PR
3	  907

257310 50 0 055
- - Kertészolló és hasonló egykezes fanyeső és metszőolló (baromfiolló is) (az ujjat körülvevő markolattal 
rendelkező, metszőolló pengéjű metszőolló típusú olló, a kertészkés kivételével) t PR

3	  908
257310 55 0 055

- - Villa és más mezőgazdasági, kertészeti és erdőgazdasági kéziszerszám (a behajtható pengéjű kés 
kivételével) t PR

3	  909 257310 60 0 055 - - Sövénynyíró olló, kétkezes ágnyeső olló és hasonló kétkezes olló t PR
3	  910 257320	  00	  0	  055 -‐	  Kézi	  fűrész,	  fűrészlap	  minden	  fajtája t CP
3	  911 257320 10 0 055 - - Kézifűrész (a beépített motorral rendelkező kézifűrész kivételével) t PR
3	  912 257320 20 0 055 - - Szalagfűrészlap t PR
3	  913 257320 30 0 055 - - Körfűrészlap, amelynek munkavégző része acél (beleértve a hasító vagy horonyvágó fűrészlapot is) t PR
3	  914

257320 50 0 055
- - Körfűrészlap, amelynek munkavégző része nem acél (beleértve a hasító vagy horonyvágó fűrészlapot is, a 
részeit is) t PR

3	  915 257320	  90	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyenes	  fűrészlap t HU
3	  916 257320 93 0 055 - - - Egyenes fűrészlap fémmegmunkáláshoz t PR
3	  917 257320 97 0 055 - - - Fűrészlap, amelynek munkavégző része nemnemesfém (szalag-, kör-, zenefűrészlap kivételével) t PR
3	  918 257330	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  kéziszerszám t CP
3	  919 257330	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  Reszelő,	  ráspoly,	  csipesz,	  fogó,	  harapófogó	  és	  hasonló	  szerszám t HU
3	  920 257330 13 0 055 - - - Reszelő, ráspoly és hasonló szerszám (a szerszámgépekhez való lyukasztó és reszelő kivételével) t PR
3	  921 257330 16 0 055 - - - Nemnemesfém fogó, harapófogó, csípőfogó és csipesz nem orvosi használatra és hasonló szerszámok t PR
3	  922 257330	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  Fémvágó	  olló,	  csővágó,	  csapszegvágó,	  lyukasztószerszám	  és	  hasonló	  szerszám t HU
3	  923 257330 23 0 055 - - - Fémvágó olló és hasonló kéziszerszám t PR
3	  924

257330 25 0 055
- - - Csővágó, csapszegvágó, lyukasztószerszám és hasonló szerszám; a szerszámgépekhez való lyukasztó 
és reszelő, a géptípusú fémvágó olló és az irodai lyukasztószerszám, jegylyukasztó kivételével t PR

3	  925 257330	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  Kézi	  csavarkulcs,	  villáskulcs,	  a	  forgatónyomaték-‐mérő	  csavarkulcs	  és	  a	  cserélhető	  csőkulcs t HU
3	  926

257330 33 0 055
- - - Nem állítható kézi csavarkulcs és villáskulcs (beleértve a forgatónyomaték-mérő csavarkulcsot is) (a 
dugócsavarkulcs kivételével) t PR

3	  927
257330 35 0 055

- - - Állítható kézi csavarkulcs és villáskulcs (beleértve a forgatónyomaték-mérő csavarkulcsot is) (a 
dugócsavarkulcs kivételével) t PR

3	  928 257330 37 0 055 - - - Cserélhető csőkulcs t PR
3	  929 257330	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  Fúró,	  menetvágó	  vagy	  menetfúró	  kéziszerszám,	  kalapács,	  gyalu,	  véső t HU
3	  930

257330 53 0 055

- - - Fúró, menetvágó vagy menetfúró kéziszerszám; a cserélhető kéziszerszám, a szerszámgép vagy gépi 
működtetésű kéziszerszám, a pneumatikus szerszám vagy beépített motorral rendelkező kéziszerszám 
kivételével t PR

3	  931 257330 55 0 055 - - - Kalapács és pöröly fémből készült munkavégző résszel t PR
3	  932 257330 57 0 055 - - - Gyalu, véső, homorúvéső és hasonló famegmunkáló vágószerszám t PR
3	  933 257330	  60	  0	  055 -‐	  -‐	  Csavarhúzó	  és	  háztartási	  kéziszerszám t HU
3	  934 257330 63 0 055 - - - Csavarhúzó t PR
3	  935 257330 65 0 055 - - - Háztartási kéziszerszámok t PR
3	  936 257330	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  szerszám	  kőműves,	  mintázó,	  betonozó,	  vakoló,	  festő	  stb	  munkához,	  más	  kéziszerszám t HU
3	  937 257330 73 0 055 - - - Más szerszámok kőművesek, mintázók, betonozók, vakolók, festők részére t PR
3	  938

257330 77 0 055
- - - Más kéziszerszámok (beleértve a tölténnyel működő szegecselőt), faliék-elhelyező és hasonló 
kéziszerszám t PR

3	  939 257330	  80	  0	  055 -‐	  -‐	  Forrasztólámpa,	  satu,	  üllő,	  kézi	  vagy	  lábmeghajtással	  működő	  köszörűkő t HU
3	  940 257330 83 0 055 - - - Forrasztólámpa (a gázműködésű hegesztőberendezés kivételével) t PR
3	  941 257330 85 0 055 - - - Satu, befogópofa és hasonló t PR
3	  942

257330 87 0 055
- - - Üllő, hordozható kovácstűzhely, állványra szerelt kézi vagy lábmeghajtással működő köszörűkő (a 
különálló őrlőkő és hasonló kivételével) t PR

3	  943 257340	  00	  0	  055 -‐	  Cserélhető	  szerszám	  kézi	  vagy	  gépi	  működtetésű	  kéziszerszámhoz	  vagy	  szerszámgéphez t CP
3	  944 257340	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  Menetfúró,	  menetmetsző,	  menetmaró	  és	  egyéb	  menetkészítő	  szerszám	  fémmegmunkáláshoz t HU
3	  945 257340 14 0 055 - - - Menetfúró szerszám fémmegmunkáláshoz t PR
3	  946 257340 16 0 055 - - - Menetvágó szerszám fémmegmunkáláshoz t PR
3	  947

257340 19 0 055
- - - Menetfúró vagy menetvágó szerszám (a fémmegmunkáláshoz használt, a géphez vagy kéziszerszámhoz 
való munkadarab- és szerszámbefogó kivételével) t PR

3	  948
257340	  20	  0	  055

-‐	  -‐	  Fúrószerszám	  gyémánt	  vagy	  agglomerált	  gyémánt	  vagy	  zsugorított	  fémkarbid	  dolgozó	  résszel,	  kőfalfúró	  
szerszám t HU

3	  949
257340 23 0 055

- - - Fúrószerszám gyémánt vagy agglomerált gyémánt munkavégző résszel (a sziklafúrásra használt, a 
géphez vagy kéziszerszámhoz való munkadarab- és szerszámbefogó kivételével) t PR

3	  950
257340 25 0 055

- - - Falfúró nem gyémánt vagy nem agglomerált gyémánt munkavégző résszel (a sziklafúrásra használt, a 
géphez vagy kéziszerszámhoz való munkadarab- és szerszámbefogó kivételével) t PR
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3	  951
257340 27 0 055

- - - Fúrószerszám, szinterezett keményfém munkavégző résszel, fémmegmunkáláshoz, a nem szerelt 
szinterezett keményfém lapka, pálca, csúcs és hasonló szerszámrész kivételével t PR

3	  952
257340	  30	  0	  055

-‐	  -‐	  Fémfúró,	  egyéb	  anyag	  fúrószerszáma,	  furatmegmunkáló	  vagy	  üregelő	  szerszám	  gyémánt	  vagy	  
agglomerált	  gyémánt	  dolgozórésszel t HU

3	  953
257340 31 0 055

- - - Fúrószerszám, gyorsacél munkavégző résszel, fémmegmunkáláshoz, a sziklafúrásra használt, a géphez 
vagy kéziszerszámhoz való munkadarab- és szerszámbefogó kivételével t PR

3	  954

257340 33 0 055
- - - Szerszámgép fémek fúrására, cserélhető, nem gyémánt, nem agglomerált gyémánt vagy nem szinterezett 
keményfém, nem cermet vagy gyorsacél munkavégző résszel, fémmegmunkáláshoz (a menetfúró kivételével) t PR

3	  955

257340 35 0 055

- - - Fúrószerszám (a gyémánt vagy agglomerált gyémánt munkavégző résszel rendelkező, sziklafúrásra 
használt, géphez vagy kéziszerszámhoz való munkadarab- és szerszámbefogó, a fémmegmunkáláshoz 
használt falfúró kivételével) t PR

3	  956
257340 37 0 055

- - - Furatmegmunkáló vagy üregelő szerszám gyémánt vagy agglomerált gyémánt munkavégző résszel (a 
talajfúrásra használt, géphez vagy kéziszerszámhoz való munkadarab- és szerszámbefogó kivételével) t PR

3	  957 257340	  40	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  furatmegmunkáló,	  üregelő	  szerszám t HU
3	  958

257340 44 0 055
- - - Furatmegmunkáló szerszám fémmegmunkáláshoz, nem gyémánt vagy nem agglomerált gyémánt 
munkavégző résszel t PR

3	  959

257340 45 0 055

- - - Furatmegmunkáló vagy üregelő szerszám (a fémmegmunkáláshoz, talajfúrásra használt, gyémánt vagy 
agglomerált gyémánt munkavégző résszel rendelkező, géphez vagy kéziszerszámhoz való munkadarab- és 
szerszámbefogó kivételével) t PR

3	  960
257340 48 0 055

- - - Üregelő szerszám fémmegmunkáláshoz, nem gyémánt vagy nem agglomerált gyémánt munkavégző 
résszel t PR

3	  961
257340 50 0 055

- - Marószerszám szinterezett keményfém munkavégző résszel, fémmegmunkáláshoz, a nem szerelt 
szinterezett keményfém lapka, pálca, csúcs és hasonló szerszámrész kivételével t PR

3	  962 257340	  60	  0	  055 -‐	  -‐	  Fémanyag	  marószerszáma	  (kivéve	  zsugorított	  fémkarbid	  dolgozórészű) t HU
3	  963

257340 61 0 055
- - - Szármaró szerszám, fémmegmunkáláshoz (a szinterezett keményfém munkavégző résszel rendelkező 
kivételével) t PR

3	  964
257340 66 0 055

- - - Marószerszám, csigamaró, cserélhető, fémmegmunkáláshoz, nem szinterezett keményfém vagy cermet 
munkavégző résszel (kivéve szármaró) t PR

3	  965 257340 69 0 055 - - - Marószerszám (nem fémmegmunkáláshoz) t PR
3	  966 257340	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  Fémanyag	  esztergaszerszáma t HU
3	  967

257340 71 0 055
- - - Esztergaszerszám szinterezett keményfém munkavégző résszel, fémmegmunkáláshoz, a nem szerelt 
szinterezett keményfém lapka, pálca, csúcs és hasonló szerszámrész kivételével t PR

3	  968
257340 74 0 055

- - - Esztergaszerszám fémmegmunkáláshoz, cserélhető, nem szinterezett keményfém vagy cermet 
munkavégző résszel t PR

3	  969
257340 79 0 055

- - - Esztergaszerszám (a fémmegmunkáláshoz használt, géphez vagy kéziszerszámhoz való munkadarab- és 
szerszámbefogó kivételével t PR

3	  970 257340	  80	  0	  055 -‐	  -‐	  Cserélhető	  szerszám	  kéziszerszámhoz t HU
3	  971 257340 81 0 055 - - - A 8207 KN-kód alá tartozó, cserélhető szerszám kéziszerszámhoz, gyémánt munkavégző résszel t PR
3	  972

257340 83 0 055
- - - Csavarhúzó hegy nem gyémánt vagy nem agglomerált gyémánt munkavégző résszel (a géphez vagy 
kéziszerszámhoz való munkadarab- és szerszámbefogó kivételével) t PR

3	  973
257340 85 0 055

- - - Fogazó szerszám nem gyémánt vagy nem agglomerált gyémánt munkavégző résszel (a géphez vagy 
kéziszerszámhoz való munkadarab- és szerszámbefogó kivételével) t PR

3	  974
257340 87 0 055

- - - Cserélhető kéziszerszám, szinterezett keményfém munkavégző résszel, a nem szerelt szinterezett 
keményfém lapka, pálca, csúcs és hasonló szerszámrész kivételével t PR

3	  975 257340 89 0 055 - - - Cserélhető szerszám más anyagból t PR
3	  976 257350	  00	  0	  194 -‐	  Öntőforma,	  formaszekrény	  fémöntéshez;	  öntőforma	  alaplapja;	  öntőminta db CP
3	  977 257350	  10	  0	  194 -‐	  -‐	  Öntőminta,	  formázási	  eszköz db HU
3	  978

257350 13 0 050
- - - Öntödei formázószekrény fémöntéshez, öntőforma alaplap, öntőminta (a fából készült öntőminta 
kivételével) kg PR

3	  979
257350 13 0 194

- - - Öntödei formázószekrény fémöntéshez, öntőforma alaplap, öntőminta (a fából készült öntőminta 
kivételével) db HU

3	  980 257350 15 0 194 - - - Fából készült öntőminta db PR
3	  981

257350 20 0 194
- - Befecskendezéses vagy kompressziós típusú öntőforma fémhez vagy keményfémhez (a bugaöntő forma 
kivételével) db PR

3	  982 257350 30 0 194 - - Öntőforma fémhez vagy keményfémhez (a befecskendezéses vagy kompressziós típusú kivételével) db PR
3	  983 257350 50 0 194 - - Öntőforma üveghez db PR
3	  984 257350 60 0 194 - - Öntőforma ásványi anyaghoz db PR
3	  985 257350 70 0 194 - - Öntőforma gumihoz vagy műanyaghoz, fröccsöntéshez vagy kompressziós öntéshez db PR
3	  986

257350 80 0 194
- - Öntőforma gumihoz vagy műanyaghoz (a fröccsöntéshez vagy kompressziós öntéshez használt 
kivételével) db PR

3	  987 257360	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  szerszám t CP
3	  988 257360	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  Sziklafúró	  vagy	  talajfúró	  szerszám,	  szerszámalkatrész t HU
3	  989 257360 13 0 055 - - - Sziklafúró vagy talajfúró szerszám cermetből készült munkavégző résszel t PR
3	  990

257360 18 0 055
- - - Cserélhető sziklafúró vagy talajfúró szerszám és ezek részei, nem zsugorított keményfémből vagy 
cermetből készült munkavégző résszel t PR

3	  991 257360	  20	  0	  055 -‐	  -‐	  Fém	  húzásának	  extrudálásának	  szerszáma t HU
3	  992

257360 23 0 055
- - - Cserélhető süllyeszték fémhúzáshoz vagy -extrudáláshoz, gyémánt vagy agglomerált gyémánt 
munkavégző résszel t PR

3	  993
257360 24 0 055

- - - Süllyeszték fémhúzáshoz vagy -extrudáláshoz (a szinterezett keményfémből vagy cermetből készült, nem 
szerelt lapka, pálca, csúcs, bot, labdacs, gyűrű stb. kivételével) t PR

3	  994 257360	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  Sajtoló,	  csákoló,	  lyukasztó	  szerszáma t HU
3	  995

257360 33 0 055
- - - Sajtoló-, csákoló- vagy lyukasztószerszám fémmegmunkáláshoz (a géphez vagy kéziszerszámhoz való 
munkadarab- és szerszámbefogó kivételével) t PR

3	  996
257360 39 0 055

- - - Sajtoló-, csákoló- vagy lyukasztószerszám (a géphez vagy kéziszerszámhoz való munkadarab- és 
szerszámbefogó, a fémmegmunkáláshoz való kivételével) t PR

3	  997 257360	  40	  0	  055 -‐	  -‐	  Kés,	  vágószerszám	  fém-‐	  és	  famegmunkálás	  gépéhez,	  mechanikus	  készülékéhez t HU
3	  998 257360 43 0 055 - - - Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez, fémmegmunkáláshoz t PR
3	  999 257360 45 0 055 - - - Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez, famegmunkáláshoz t PR
4	  000 257360 50 0 055 - - Nemnemesfém kés vagy vágópenge konyhai készülékhez vagy élelmiszer-ipari géphez t PR
4	  001 257360	  60	  0	  055 -‐	  -‐	  Kés	  és	  vágópenge t HU
4	  002

257360 63 0 055
- - - Kés és vágópenge mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági géphez (az ekéhez való csoroszlya és 
a boronához való tárcsa kivételével) t PR
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4	  003

257360 65 0 055

- - - Nemnemes fém kés vagy vágópenge, géphez vagy mechanikus készülékhez (kivéve a fém- és 
famegmunkáláshoz, konyhai készülékhez vagy élelmiszer-ipari géphez, valamint a mezőgazdasági, kertészeti 
vagy erdőgazdasági géphez valókat) t PR

4	  004 257360 67 0 055 - - - Szabályozható betét nem szerelt, szerszámhoz, szinterezett keményfémből és cermetből t PR
4	  005

257360 90 0 055
- - Nem szerelt szinterezett keményfém vagy cermet lapka, pálca, csúcs és hasonló szerszámrész (a 
szabályozható betét kivételével) t PR

4	  006 257390	  00	  0	  706 -‐	  Szerszám	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  007 257399 00 0 706 - - Szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  008 25.9	   EGYÉB	  FÉMFELDOLGOZÁSI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
4	  009 25.91	   ACÉL	  TÁROLÓESZKÖZ	  GYÁRTÁSA TE
4	  010 259110	  00	  0	  194 -‐	  Dob	  és	  hasonló	  tárolóedény	  acélból db CP
4	  011

259111 00 0 194
- - Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására vasból vagy acélból, 
űrtartalma legalább 50 l, legfeljebb 300 l (kivéve: a mechanikai vagy termikus berendezéshez tartozót) db PR, CP

4	  012

259112 00 0 194

- - Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény (kivéve: forrasztással vagy peremezéssel lezárhatókat), 
bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására vasból vagy acélból, űrtartalma kisebb mint 50 l, kivéve a mechanikai 
vagy termikus berendezéshez tartozót db PR, CP

4	  013 259190	  00	  0	  706 -‐	  Acéldob	  és	  hasonló	  tartály	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  014 259199 00 0 706 - - Acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  015 25.92	   KÖNNYŰFÉM	  CSOMAGOLÓESZKÖZ	  GYÁRTÁSA TE
4	  016 259210	  00	  0	  194 -‐	  Könnyű	  csomagolóeszköz	  fémből db CP
4	  017 259211	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Forrasztással,	  peremezéssel	  lezárható	  vas-‐,	  acélkanna	  kevesebb	  mint	  50	  l	  űrtartalommal db CP
4	  018 259211	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Konzervdoboz	  vasból	  vagy	  acélból,	  űrtartalma	  50	  liternél	  kisebb db HU
4	  019

259211 33 0 194
- - - - Élelmiszer és ital tartósításához használt konzervdoboz vasból vagy acélból, kevesebb mint 50 liter 
űrtartalommal, élelmiszerkonzerv db PR

4	  020
259211 35 0 194

- - - - Élelmiszer és ital tartósításához használt konzervdoboz vasból vagy acélból, kevesebb mint 50 liter 
űrtartalommal, italok db PR

4	  021
259211 50 0 194

- - - Nem élelmiszer és ital tartósításához használt konzervdoboz vasból vagy acélból, kevesebb mint 50 liter 
űrtartalommal db PR

4	  022
259212	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Alumíniumhordó,	  -‐dob,	  -‐kanna,	  -‐doboz	  és	  hasonló	  edény,	  bármilyen	  anyag	  (kivéve:	  gáz)	  tárolására,	  
legfeljebb	  300	  liter	  űrtartalommal db CP

4	  023
259212 10 0 194

- - - Alumínium összenyomható cső alakú tartály, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bármilyen anyag tárolására 
a sűrített vagy folyékony gáz kivételével db PR

4	  024
259212 40 0 194

- - - M.n.s. alumíniumból készült hordó, tartály, kanna, doboz és ehhez hasonló tároló bármilyen anyag 
tárolására (sűrített vagy folyékony gáz kivételével) de összecsukható és aerosolos tartályok kivételével db PR

4	  025 259212 60 0 194 - - - Aerosolokhoz használt alumíniumtartály, legfeljebb 300 liter űrtartalommal db PR
4	  026 259213	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Koronazár	  és	  dugó,	  kupak,	  fedő	  nem	  nemesfémből db CP
4	  027 259213 30 0 194 - - - Koronadugó nem nemesfémből db PR
4	  028 259213 50 0 055 - - - Zárókupak ólomból; zárókupak alumíniumból 21 mm-t meghaladó átmérővel t PR
4	  029 259213 50 0 194 - - - Zárókupak ólomból; zárókupak alumíniumból 21 mm-t meghaladó átmérővel db HU
4	  030

259213 70 0 055
- - - Nemnemesfém lezáró, dugó, kupak és fedő (az ólomból készült, a koronadugó, a 21 mm-t meghaladó 
átmérőjű alumíniumlezáró, -dugó, -kupak és -fedő kivételével) t PR

4	  031
259213 70 0 194

- - - Nemnemesfém lezáró, dugó, kupak és fedő (az ólomból készült, a koronadugó, a 21 mm-t meghaladó 
átmérőjű alumíniumlezáró, -dugó, -kupak és -fedő kivételével) db HU

4	  032 259290	  00	  0	  706 -‐	  Könnyűfém	  csomagolóeszköz	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  033 259299 00 0 706 - - Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  034 25.93	   HUZALTERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
4	  035 259310	  00	  0	  055 -‐	  Huzaltermék,	  lánc,	  rugó t CP
4	  036 259311	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Acélpászma,	  -‐kábel,	  szalagfonat,	  egyéb	  sodrott	  vas-‐	  és	  acélhuzal,	  villamos	  szigetelés	  nélkül t CP
4	  037

259311 30 0 055
- - - Sodort huzal, kötél és kábel vasból vagy acélból (a szigetelt elektromos termék és sodort kerítéshuzal és 
szögesdrót kivételével) t PR

4	  038 259311 50 0 055 - - - Vas vagy acél fonott szalag, heveder és hasonló (az elektromosan szigetelt kivételével) t PR
4	  039

259312	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Vas	  és	  acél	  szögesdrót;	  réz,	  alumínium	  anyagú	  pászma,	  kábel,	  szalagfonat,	  egyéb	  sodrott	  huzal	  villamos	  
szigetelés	  nélkül t CP

4	  040 259312 30 0 055 - - - Szögesdrót és szögesdrót-akadály acélból vagy acélhuzalból t PR
4	  041 259312 50 0 055 - - - Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből (a szigetelt elektromos termékek kivételével) t PR
4	  042

259312 70 0 055
- - - Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló kötél vagy egyéb aluminiumból ( az elektromos szigetelésű 
kivételével) t PR

4	  043
259313	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Fémszövet,	  fémrács,	  háló,	  sodronyfonat	  vas-‐,	  acél-‐	  vagy	  rézhuzalból;	  terpesztett	  vas-‐,	  acél-‐	  vagy	  
réztermék t CP

4	  044 259313	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Vas	  vagy	  acél	  drótszövet,	  végtelen	  szalag	  drótszövetből t HU
4	  045 259313 13 0 055 - - - - Végtelen szalag géphez, rozsdamentes acél drótszövetből t PR
4	  046

259313 15 0 055
- - - - Vas vagy acél drótszövet, beleértve a végtelen szalagot (a géphez való, rozsdamentes acél végtelen 
szalag kivételével) t PR

4	  047
259313 20 0 055

- - - Rács, sodronyfonat és kerítésfonat hegesztve, legalább 3 mm keresztmetszetű huzalból, ha lyukmérete 
legalább 100 cm2, beleértve a betonozáshoz és vakoláshoz használt papírral merevítést is t PR

4	  048 259313 30 0 055 - - - Hegesztett rács, sodronyfonat és kerítésfonat, a 7314 20 vtsz. alá nem sorolt t PR
4	  049 259313	  40	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Drótháló,	  rács,	  sodronyfonat	  és	  kerítésfonat,	  szőve,	  nem	  hegesztett t HU
4	  050 259313 43 0 055 - - - - Szövött, nem hegesztett drótháló, rács, sodronyfonat és kerítésfonat (a műanyaggal bevont kivételével) t PR
4	  051 259313 45 0 055 - - - - Szövött, nem hegesztett drótháló, rács, sodronyfonat és kerítésfonat, műanyaggal bevonva t PR
4	  052 259313 50 0 055 - - - Vas- vagy acélrács nyújtott és hasított lemezből t PR
4	  053

259313 60 0 055
- - - Réz drótszövet, rács és sodronyfonat és rézrács nyújtott és hasított rézlemezből (rézötvözetből, 
rézhuzalból, végtelen szalagban is) t PR

4	  054
259314 00 0 055

- - Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, recézett szög, ácskapocs (a 8305 vtsz. alá soroltak kivételével) és 
hasonló áru vasból, acélból, rézből, alumíniumból t PR, CP

4	  055
259315	  00	  0	  055

-‐	  -‐	  Hegesztő	  és	  forrasztó	  fémanyagok	  (pálcák,	  huzalok,	  csövek,	  lemezek,	  elektródák),	  a	  folyósításhoz	  
speciális	  bevonattal,	  illetve	  töltéssel t CP

4	  056 259315 10 0 055 - - - Nemnemesfém elektróda, bevonva elektromos ívhegesztéshez t PR
4	  057

259315 30 0 055

- - - Nemnemesfém huzal, bélelve, elektromos ívhegesztéshez (kivéve a lánghegesztéshez használt bélelt 
forrasztórudat és -huzalt, a legalább 2 tömegszázalék ötvözetet tartalmazó forrasztóanyagot, bármilyen 
nemesfémből) t PR
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4	  058

259315 50 0 055

- - - Nemnemesfém bevonatú rúd és bélelt huzal lánghegesztéshez, lángforrasztáshoz vagy lánggal történő 
keményforrasztáshoz (a folyósítóanyagot leszámítva legalább 2 tömegszázalék nemesfémet tartalmazó, 
forrasztóanyaggal bélelt huzal és rúd kivételével) t PR

4	  059 259315 70 0 055 - - - Nem nemesfém huzal és rúd agglomerált nemnemesfém porból, fémszórásra (beleértve a részeket is) t PR
4	  060 259316	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Rugó	  és	  laprugó	  vasból,	  acélból;	  rézrugó t CP
4	  061 259316	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Laprugó	  és	  rugólap	  vasból,	  acélból t HU
4	  062 259316 13 0 055 - - - - Vas vagy acél, melegen megmunkált, laminált laprugó és rugólap t PR
4	  063 259316 15 0 055 - - - - Vas vagy acél, melegen megmunkált, nem laminált laprugó és rugólap t PR
4	  064 259316 17 0 055 - - - - Vas vagy acél, hidegen megmunkált laprugó és rugólap t PR
4	  065 259316	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Csavarrugó	  vasból,	  acélból t HU
4	  066 259316 31 0 055 - - - - Vas vagy acél, melegen megmunkált csavarvonalas rugó t PR
4	  067 259316 33 0 055 - - - - Vas vagy acél, hidegen megmunkált csavarvonalas nyomó rugó t PR
4	  068 259316 35 0 055 - - - - Vas vagy acél, hidegen megmunkált csavarvonalas húzó rugó t PR
4	  069

259316 37 0 055
- - - - Vas vagy acél, hidegen megmunkált csavarvonalas rugó (a csavarvonalas nyomó rugó, a csavarvonalas 
húzó rugó kivételével) t PR

4	  070 259316	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Lapos	  spirálrugó,	  tányérrugó	  vasból,	  acélból t HU
4	  071 259316 53 0 055 - - - - Vas vagy acél lapos spirál rugó t PR
4	  072 259316 55 0 055 - - - - Vas vagy acél korongos rugó t PR
4	  073

259316 60 0 055
- - - Vas- vagy acélrugó (a laprugó és rugólap, a csavarvonalas rugó, a lapos spirál rugó, a korongos rugó 
kivételével) t PR

4	  074 259316 80 0 055 - - - Rugó rézből (beleértve a rézötvözetet is) (az óra- vagy hajszálrugó kivételével) t PR
4	  075 259317	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Lánc	  és	  részei	  fémből	  (kivéve:	  az	  ízelt	  lánc) t CP
4	  076

259317 10 0 055
- - - Vas/acél csapos lánc, kivéve a fogazott láncot és más cikket, amennyiben a lánc mellékes szerepet tölt 
be, a láncos kiképzésű ajtóreteszt, a mérőláncot, a hamis ékszert t PR

4	  077 259317 24 0 055 - - - Más hegesztett lánc vasból vagy acélból (kivéve csuklós lánc, hólánc és csapos lánc) t PR
4	  078 259317 30 0 055 - - - Hólánc gépjárműhöz, vasból vagy acélból t PR
4	  079

259317 50 0 055
- - - Vas- vagy acéllánc, kivéve a csuklós láncot, hóláncot, csapos és hegesztett láncot, láncfűrészt vagy más 
cikket, amelyben a lánc mellékes szerepet tölt be, a mérőláncot t PR

4	  080 259317 70 0 055 - - - Lánc és részei rézből t PR
4	  081 259317 80 0 055 - - - M.n.s. lánc részei vasból vagy acélból t PR
4	  082 259318 00 0 055 - - Varrótű, kötőtű, szíjvarrótű vasból vagy acélból, kézi használatra t PR, CP
4	  083 259390	  00	  0	  706 -‐	  Huzaltermék,	  lánc,	  rugó	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  084 259399 00 0 706 - - Huzaltermék, lánc, rugó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  085 25.94	   KÖTŐELEM,	  CSAVAR	  GYÁRTÁSA TE
4	  086 259410	  00	  0	  055 -‐	  Kötőelem,	  csavar t CP
4	  087 259411	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Menetes	  kötőelem	  vasból	  és	  acélból t CP
4	  088

259411	  10	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Csavar,	  rúdból,	  huzalból	  esztergált,	  egyéb	  csavar,	  fejescsavar	  vasból,	  acélból,	  vasúti	  sínszerkezet	  
rögzítéséhez,	  valamint	  csavar	  és	  fejescsavar	  acélból,	  fej	  nélkül t HU

4	  089 259411 13 0 055 - - - - Csavar, legfeljebb 6 mm szárvastagságú, tömör szelvényű rúdból, profilanyagból és huzalból alakítva t PR
4	  090 259411 15 0 055 - - - - Csavar és fejescsavar vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez, vas vagy acél t PR
4	  091 259411 17 0 055 - - - - Csavar és fejescsavar fej nélkül, acélból t PR
4	  092

259411	  20	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Csavar	  rozsdamentes	  acélból,	  hasított	  és	  keresztben	  hornyolt	  fejjel,	  egyéb	  fejescsavar	  menetes	  csap	  
fejjel,	  fejescsavar	  rozsdamentes	  acélból,	  belső	  hatlappal	  és	  belső	  hatlapfejű	  csavar	  más	  anyagból t HU

4	  093 259411 23 0 055 - - - - Hasított és keresztben hornyolt csavar rozsdamentes acélból t PR
4	  094 259411 25 0 055 - - - - Más csavar és fejescsavar fejjel t PR
4	  095 259411 27 0 055 - - - - Belső hatlapfejű csavar rozsdamentes acélból t PR
4	  096 259411 29 0 055 - - - - Más belső hatlapfejű csavar t PR
4	  097 259411	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Hatszögletű	  és	  egyéb	  fejescsavar,	  vasból,	  acélból,	  hatlapfejű	  fejescsavar	  rozsdamentes	  acélból t HU
4	  098 259411 31 0 055 - - - - Hatszögletű fejescsavar rozsdamentes acélból t PR
4	  099

259411 33 0 055
- - - - Hatszögletű fejescsavar rozsdamentes vasból vagy acélból, 800 MPa-nál kisebb húzóerővel (a 
rozsdamentes acélból készült kivételével) t PR

4	  100
259411 35 0 055

- - - - Hatszögletű fejescsavar rozsdamentes vasból vagy acélból, legalább 800 Mpa húzóerővel (a 
rozsdamentes acélból készült kivételével) t PR

4	  101 259411 39 0 055 - - - - Vas vagy acél fejescsavar (a hatszögeletű fejescsavar kivételével) t PR
4	  102 259411	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Facsavar,	  állványcsavar,	  horgos	  csavaros,	  gyűrűs	  csavar	  vasból,	  acélból t HU
4	  103 259411 53 0 055 - - - - Facsavar vasból vagy acélból t PR
4	  104 259411 57 0 055 - - - - Vas vagy acél csavaros kampó és gyűrűs csavar t PR
4	  105 259411	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Önfúró	  csavar t HU
4	  106

259411 73 0 055
- - - - Önfúró csavar rozsdamentes acélból (kivéve a mozgásátvitelre használt vagy aktív gépalkatrészként 
működő menetes gépezetet) t PR

4	  107
259411 75 0 055

- - - - Önfúró csavar vasból vagy acélból (kivéve a rozsdamentes acélból készültet, a mozgásátvitelre használt 
vagy aktív gépalkatrészként működő menetes gépezetet) t PR

4	  108 259411	  80	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Csavaranya t HU
4	  109

259411 83 0 055
- - - - Vas vagy acél csavaranya, tömör szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból alakítva, legfeljebb 6 
mm lyukátmérővel t PR

4	  110
259411 85 0 055

- - - - Rozsdamentes acél csavaranya (a legfeljebb 6 mm lyukátmérővel rendelkező, tömör szelvényű rúdból, 
profilanyagból vagy huzalból kialakítottak kivételével) t PR

4	  111

259411 87 0 055

- - - - Vas vagy acél csavaranya (beleértve az önbiztosító anyát is) (a rozsdamentes acélból készült, legfeljebb 
6 mm lyukátmérővel rendelkező, tömör szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból kialakítottak 
kivételével) t PR

4	  112 259411 90 0 055 - - - M.n.s. csavarmenetes áru vasból vagy acélból t PR
4	  113 259412	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Nem	  menetes	  kötőelem	  vasból	  és	  acélból t CP
4	  114 259412 10 0 055 - - - Vas vagy acél rugós alátét és más záróalátét t PR
4	  115 259412 30 0 055 - - - Vas vagy acél alátét (a rugós alátét és más záróalátét kivételével) t PR
4	  116

259412 50 0 055
- - - Vas vagy acél szegecs (beleértve a részben üreges szegecset is) (kivéve a csőszegecset, hasított szárú 
szegecset, bármilyen célra) t PR

4	  117
259412 70 0 055

- - - Vas vagy acél sasszeg és hasított szárú szög és hasonló, nem csavarmenetes áru (az alátét, szegecs 
kivételével) t PR

4	  118 259413	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Menetes	  és	  nem	  menetes	  kötőelem	  rézből t CP
4	  119 259413 10 0 055 - - - Csavaralátét, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög és hasonlók, nem csavarmenetes, rézből t PR
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4	  120

259413 40 0 055

- - - Csavar, fejescsavar és csavaranya rézből (a hegyes csavarszeg, csavaros dugó, a mozgásátvitelre 
használt vagy aktív gépalkatrészként működő menetes gépezet, a csavaros kampó és gyűrűs csavar 
kivételével) t PR

4	  121 259413 70 0 055 - - - M.n.s. csavarmenetes áru rézből t PR
4	  122 259490	  00	  0	  706 -‐	  Kötőelem,	  csavar	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  123 259499 00 0 706 - - Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  124 25.99	   M.N.S.	  EGYÉB	  FÉMFELDOLGOZÁSI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA TE
4	  125 259910	  00	  0	  055 -‐	  Fürdőszoba,	  konyha	  fémeszközei t CP
4	  126

259911	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Mosogató,	  mosdó,	  fürdőkád	  és	  más	  egészségügyi	  cikk	  és	  részei	  vasból,	  acélból,	  rézből	  vagy	  
alumíniumból t CP

4	  127 259911 10 0 055 - - - Mosogató és mosdótál rozsdamentes acélból t HU
4	  128 259911 10 0 194 - - - Mosogató és mosdótál rozsdamentes acélból db PR
4	  129 259911 27 0 055 - - - Fürdőkád vasból vagy acélból t HU
4	  130 259911 27 0 194 - - - Fürdőkád vasból vagy acélból db PR
4	  131 259911	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Higiéniai,	  tisztálkodási,	  egészségügyi	  termék	  és	  részei	  vasból,	  acélból,	  alumíniumból t HU
4	  132 259911 31 0 055 - - - - Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból t PR
4	  133 259911 35 0 055 - - - - Egészségügyi cikk és részei rézből t PR
4	  134 259911 37 0 055 - - - - Higiéniai és tisztálkodási áru és részei alumíniumból t PR
4	  135 259912	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Asztali,	  konyhai	  és	  más	  háztartási	  áru	  és	  részei	  vasból,	  acélból,	  rézből	  vagy	  alumíniumból t CP
4	  136 259912 17 0 055 - - - Asztali, konyhai vagy háztartási áru öntöttvasból t PR
4	  137 259912 25 0 055 - - - Asztali, konyhai és más háztartási áru és részei rozsdamentes acélból (evőeszközök kivételével) t PR
4	  138 259912 37 0 055 - - - Más asztali, konyhai és más háztartási áru vasból vagy acélból (az öntöttvas kivételével), zománcozva t PR
4	  139

259912 45 0 055
- - - Asztali, konyhai és más háztartási áru és részei vasból, kivéve az öntöttvasat, vagy acélból, kivéve a 
rozsdamentes acélt (kivéve zománcozva) t PR

4	  140 259912	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Asztali,	  konyhai,	  háztartási	  cikk,	  ezek	  részei	  rézből,	  alumíniumból t HU
4	  141 259912 53 0 055 - - - - Asztali, konyhai, háztartási cikk valamint ezek részei rézből t PR
4	  142 259912 55 0 055 - - - - Asztali, konyhai, háztartási cikk, ezek részei alumíniumból, öntött t PR
4	  143 259912 57 0 055 - - - - Asztali, konyhai, háztartási cikk, ezek részei alumíniumból, más t PR
4	  144 259912 70 0 055 - - - Kézi működtetésű mechanikus készülék, legfeljebb 10 kg tömegben, ételhez vagy italhoz t PR
4	  145 259912 80 0 055 - - - Vas- vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra, csiszolásra t PR
4	  146 259920	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  fémfeldolgozási	  termék	  nem	  nemesfémből 1000	  Ft CP
4	  147

259921	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  Páncél-‐	  és	  lemezszekrény,	  fémtrezor	  és	  ajtaja,	  páncélterem	  zárószerkezete,	  pénzszállító	  fémdoboz,	  és	  
hasonlók	  nem	  nemes	  fémből 1000	  Ft CP

4	  148
259921 20 0 055

- - - Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf), páncélszekrény és páncélozott ajtó, valamint 
rekesz páncélszobához nemnemesfémből t PR

4	  149 259921 70 0 706 - - - Pénz és okirattartó láda, doboz és hasonló, nemnemesfémből 1000 Ft PR
4	  150

259922 00 0 706

- - Iratgyűjtő doboz, kartotékdoboz, papírtartó tálca, papírtartó kosár, tolltartó, irodai bélyegzőtartó és hasonló 
irodai vagy íróasztali felszerelés, nem nemesfémből (a 9403 vtsz. alá tartozó irodai bútor és a papírhulladék-
tartó kosár kivételével) 1000 Ft PR, CP

4	  151
259923	  00	  0	  706

-‐	  -‐	  Cserélhető	  lapos	  dosszié	  vagy	  iratgyűjtő	  szerelvény,	  iratkapocs,	  hasonló	  fémeszköz,	  fűzőkapocs	  
szalagban,	  nem	  nemesfémből 1000	  Ft CP

4	  152 259923 30 0 706 - - - Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, nemnemesfémből 1000 Ft PR
4	  153 259923 50 0 706 - - - Irodai, kárpitozási és csomagolási felhasználásra szánt fűzőkapocs, nemnemesfémből 1000 Ft PR
4	  154 259923 70 0 706 - - - Irodai eszközök, mint a levélkapocs, gemkapocs … nemnemesfémből 1000 Ft PR
4	  155 259924 00 0 706 - - Kis szobor, keret, tükör és más dísztárgy, nemnemesfémből 1000 Ft PR, CP
4	  156

259925	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  Ruha,	  cipő,	  bőrdíszmű,	  sátorponyva,	  kézitáska,	  úti	  készlet	  és	  egyéb	  áru	  fémkelléke	  (zár,	  csat,	  kapocs,	  
horog,	  szem	  stb.),	  fém	  záróeleme,	  szegecse;	  fémszegély,	  fémflitter	  nem	  nemesfémből 1000	  Ft CP

4	  157

259925 30 0 706

- - - Horogkapocs, karika, fűzőkarika és hasonló ruházathoz, lábbelihez, ponyvához, kézitáskához, utazási 
cikkhez vagy hasonló készáruhoz, nemnemesfémből; kivéve a karabinert, szegecset, patentot és 
nyomógombot 1000 Ft PR

4	  158 259925 50 0 706 - - - Csőszegecs vagy hasított szárú szegecs nemnemesfémből 1000 Ft PR
4	  159 259925 70 0 706 - - - Áruk, mint a zárószerkezet, keretes zárószerkezet …, alkatrész nemnemesfémből 1000 Ft PR
4	  160 259926 00 0 194 - - Hajó- vagy csónakpropeller és ennek lapátjai db PR, CP
4	  161 259929	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  m.n.s.	  fémfeldolgozási	  termék	  nem	  nemesfémből 1000	  Ft CP
4	  162 259929 10 0 706 - - - - Vasúti vagy villamosvágány-tartozékok, -felszerelések és ezek alkatrészei 1000 Ft PR
4	  163 259929 11 0 055 - - - - Vas vagy acél hajóhorgony, más horgony és ezek részei (kivéve a falhorgonyt) t PR
4	  164 259929 13 0 055 - - - - M.n.s. áru kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmas öntöttvasból t PR
4	  165 259929 19 0 055 - - - - M.n.s. öntött áru vasból vagy acélból t PR
4	  166

259929	  20	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Kovácsolt	  vagy	  préselt	  termék,	  huzalból	  készült	  késztermék,	  pl.	  kelepce,	  csapda	  stb.,	  takarmánykötöző,	  
állati	  orrkarika,	  ágybetét-‐horog,	  henteshorog,	  cseréphorog,	  papírkosár	  (kivéve	  a	  lámpaernyőkeret)	  és	  
tubákos	  szelence,	  cigarettatárca,	  kozmetikai	  doboz	  és	  púdertartó,	  -‐tok	  és	  hasonló,	  zsebben	  hordható	  cikk	  
vasból	  vagy	  acélból t HU

4	  167 259929 22 0 055 - - - - M.n.s. kovácsolt vagy préselt áru vasból vagy acélból t PR
4	  168

259929 25 0 055
- - - - Vas-/acélhuzalból készült késztermékek, kelepce, csapda stb., takarmánykötöző, állati orrkarika, 
ágybetét-horog, henteshorog, cseréphorog, papírkosár, kivéve a lámpaernyőt t PR

4	  169
259929 28 0 055

- - - - Hajtű, hullámcsat, hajcsipesz, hajcsavaró és hasonló áru, és mindezek részei fémből (kivéve az 
elektrotermikus fodrászati készüléket) t PR

4	  170
259929 29 0 055

- - - - Fésű, hajcsat és hasonló áru (kivéve a keménygumiból vagy műanyagból készültet és az elektrotermikus 
fodrászati készüléket) t PR

4	  171
259929	  30	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Létra,	  rakodólap,	  hasonló	  rakfelület	  árumozgatáshoz,	  kábeldob,	  tekercselődob	  építőipari	  termék	  
vasból,	  acélból t HU

4	  172 259929 31 0 055 - - - - Vas- vagy acéllétra és -lépcső (a kovácsolt vagy préselt kivételével) t HU
4	  173 259929 31 0 194 - - - - Vas- vagy acéllétra és -lépcső (a kovácsolt vagy préselt kivételével) db PR
4	  174 259929 33 0 055 - - - - Vas vagy acél rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz t PR
4	  175 259929 35 0 055 - - - - Vas vagy acél kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob t PR
4	  176

259929 37 0 055
- - - - Vas vagy acél, az építőiparban használt nem mechanikai szellőző, csatorna, kampó és hasonló cikk (a 
kovácsolt vagy préselt kivételével) t PR

4	  177 259929 45 0 055 - - - M.n.s. vas- és acéláruk t PR
4	  178 259929	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  máshova	  nem	  sorolt	  gyártmány	  alumíniumból,	  rézből t HU
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4	  179 259929 55 0 055 - - - - M.n.s. alumíniumtermék t PR
4	  180 259929 58 0 055 - - - - M.n.s. rézgyártmányok t PR
4	  181 259929 60 0 055 - - - Egyéb, m.n.s. termék ónból t PR
4	  182 259929	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  máshova	  nem	  sorolt	  gyártmány	  cinkből,	  ólomból,	  nikkel t HU
4	  183 259929 72 0 055 - - - - M.n.s. termék cinkből t PR
4	  184 259929 74 0 055 - - - - Egyéb, m.n.s. termék ólomból t PR
4	  185 259929 79 0 055 - - - - Egyéb, m.n.s. termék nikkelből t PR
4	  186

259929	  80	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Harang,	  csengő	  stb.	  nem	  elektromos,	  nem	  nemesfémből,	  hajlékony	  cső	  vasból,	  acélból,	  nem	  
nemesfémből,	  jelzőtábla,	  névtábla,	  címtábla	  és	  hasonló	  tábla,	  szám,	  betű	  és	  más	  jel	  nem	  nemesfémből t HU

4	  187 259929 82 0 055 - - - - Harang, csengő stb. nem elektromos, nemnemesfémből t PR
4	  188

259929 83 0 055
- - - - Vas vagy acél hajlékony cső (a külső fémes megerősítést tartalmazó vagy azzal ellátott gumicső, a 
gépbe vagy gépjármű-alkatrészbe készített hajlékony gumicső kivételével) t PR

4	  189
259929 85 0 055

- - - - Nemnemesfém hajlékony cső; a külső fémes megerősítést tartalmazó/azzal ellátott gumicső, a (gépbe 
vagy gépjármű-alkatrészbe készített) hajlékony gumicső kivételével, nem vasból vagy acélból t PR

4	  190
259929 87 0 055

- - - - Nemnemesfém jelzőtábla, névtábla, címtábla és hasonló tábla, szám, betű és más jel (a megvilágított 
kivételével) t PR

4	  191 259929 95 0 055 - - - Állandó mágnes és olyan áru, amely állandó mágnessé válik, fémből t PR
4	  192 259960 00 0 706 - Lánckesztyű, láncból készült védőkötény és hasonló fém alapú hajlékony személyes munkavédelmi eszköz 1000 Ft HU
4	  193 259970 00 0 706 - Fém alapú merev munkavédelmi és egyéb ipari fémeszköz, a munkavédelmi fejfedő és bukósisak nélkül 1000 Ft HU
4	  194 259980 00 0 706 - Fém alapú bukósisak, munkavédelmi és hasonló biztonsági fejfedő 1000 Ft HU
4	  195 259990	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  fémfeldolgozási	  termék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  196 259999 00 0 706 - - M.n.s. fémfeldolgozási termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  197 CI	   SZÁMÍTÓGÉP,	  ELEKTRONIKAI,	  OPTIKAI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
4	  198 26	   SZÁMÍTÓGÉP,	  ELEKTRONIKAI,	  OPTIKAI	  TERMÉK	  GYÁRTÁSA
4	  199 26.1	   ELEKTRONIKAI	  ALKATRÉSZ,	  ÁRAMKÖRI	  KÁRTYA	  GYÁRTÁSA
4	  200 26.11	   ELEKTRONIKAI	  ALKATRÉSZ	  GYÁRTÁSA TE
4	  201 261110	  00	  0	  712 -‐	  Hőionizálásos,	  hidegkatódú,	  fotokatódú	  elektroncső	  (beleértve	  a	  katódsugárcsövet	  is) 1000	  db CP
4	  202 261111 00 0 712 - - Katódsugaras televízió-képcső; televíziós kameracső; egyéb katódsugárcső 1000 db PR, CP
4	  203 261112 00 0 712 - - Magnetron, klisztron, mikrohullámú cső, elektroncső 1000 db PR, CP
4	  204 261120	  00	  0	  712 -‐	  Dióda,	  tranzisztor 1000	  db CP
4	  205 261121	  00	  0	  712 -‐	  -‐	  Dióda,	  tranzisztor,	  tirisztor,	  diak	  és	  triak 1000	  db CP
4	  206 261121 20 0 712 - - - Félvezető dióda 1000 db PR
4	  207 261121 50 0 712 - - - Tranzisztor, a fényérzékeny (foto-) tranzisztor kivételével 1000 db PR
4	  208 261121 80 0 712 - - - Félvezető tirisztor, diak és triak 1000 db PR
4	  209 261122	  00	  0	  712 -‐	  -‐	  Félvezető	  eszköz;	  fénykibocsátó	  dióda,	  szerelt	  piezoelektromos	  kristály;	  ezek	  alkatrésze 1000	  db CP
4	  210 261122 20 0 712 - - - Félvezető fénykibocsátó dióda (LED) 1000 db PR
4	  211 261122 40 0 712 - - - Fényérzékeny félvezető eszköz, napelem, fotodióda, fototranzisztor stb. 1000 db PR
4	  212

261122 60 0 712
- - - Egyéb félvezető eszközök (a fényérzékeny félvezető eszköz, fényelem, tirisztor, diak és triak, tranzisztor, 
dióda és fénykibocsátó dióda kivételével) 1000 db PR

4	  213 261122 80 0 712 - - - Szerelt piezoelektromos kristály (a kvarc, oszcillátor és rezonátor is) 1000 db PR
4	  214 261130	  00	  0	  712 -‐	  Elektronikus	  integrált	  áramkör 1000	  db CP
4	  215

261130 03 0 712
- - Multichip integrált áramkör: processzor és vezérlő memóriával, átalakítóval, logikai áramkörrel, erősítővel, 
óra- és időzítő áramkörrel, vagy más áramkörrel kombinálva is 1000 db PR

4	  216
261130 06 0 712

- - Elektronikus integrált áramkör (a multichip áramkör kivételével): processzor és vezérlő memóriával, 
átalakítóval, logikai áramkörrel, erősítővel, óra- és időzítő áramkörrel, vagy más áramkörrel kombinálva is 1000 db PR

4	  217 261130	  20	  0	  712 -‐	  -‐	  Elektronikus	  egyéb	  integrált	  áramkör,	  több	  csippel,	  dinamikus	  véletlen	  hozzáférésű	  memória 1000	  db HU
4	  218 261130 23 0 712 - - - Multichip integrált áramkör: tárolók 1000 db PR
4	  219

261130 27 0 712
- - - Elektronikus integrált áramkör (a multichip áramkör kivételével): dinamikus véletlen hozzáférésű tároló (D-
RAM) 1000 db PR

4	  220
261130 34 0 712

- - Elektronikus integrált áramkör (a multichip áramkör kivételével): statikus véletlen hozzáférésű tároló (S-
RAM), beleértve a véletlen hozzáférésű tárolót is (cache-RAM) 1000 db PR

4	  221
261130 54 0 712

- - Elektronikus integrált áramkör (a multichip áramkör kivételével): UV-törlésű, programozható, csak olvasható 
tároló (EPROM) 1000 db PR

4	  222
261130	  60	  0	  712

-‐	  -‐	  Elektronikus	  egyéb	  integrált	  áramkör	  (kivéve	  a	  többcsipes):	  elektromosan	  törölhető,	  programozható,	  
csak	  olvasható	  memória,	  egyéb 1000	  db HU

4	  223
261130 65 0 712

- - - Elektronikus integrált áramkör (a multichip áramkör kivételével): elektromosan törölhető, programozható, 
csak olvasható tároló, (E2PROM), beleértve a flash E2PROM-ot is. 1000 db PR

4	  224 261130 67 0 712 - - - Elektronikus integrált áramkör (a multichip-áramkör kivételével): más tárolók 1000 db PR
4	  225 261130 80 0 712 - - Elektronikus integrált áramkör: erősítő 1000 db PR
4	  226 261130	  90	  0	  712 -‐	  -‐	  Máshova	  nem	  sorolt	  egyéb	  elektronikus	  integrált	  áramkör 1000	  db HU
4	  227 261130 91 0 712 - - - M.n.s., egyéb multichip integrált áramkör 1000 db PR
4	  228 261130 94 0 712 - - - M.n.s., egyéb elektronikus integrált áramkör 1000 db PR
4	  229 261140	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  elektroncső,	  egyéb	  elektronikus	  egység	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  230 261140 10 0 712 - - Lejátszófej (pick-up) betét lemezhez vagy mechanikusan rögzített hangosfilmhez 1000 db PR
4	  231 261140 40 0 706 - - Katódsugárcső részei; m.n.s. izzókatódos, hidegkatódos vagy fotokatódos elektroncső részei 1000 Ft PR
4	  232

261140 70 0 706
- - Alkatrész diódához, tranzisztorhoz és hasonló félvezető eszközhöz, fényérzékeny félvezető eszközhöz és 
fényelemhez, fénykibocsátó diódához, szerelt piezoelektromos kristályhoz 1000 Ft PR

4	  233
261140 90 0 706

- - Alkatrész integrált áramkörhöz és mikroszerkezethez (a kizárólag passzív elemet tartalmazó áramkörök 
kivételével) 1000 Ft PR

4	  234
261190	  00	  0	  706

-‐	  Elektronikus	  integrált	  áramkör	  gyártásával	  kapcsolatos	  szolgáltatás;	  elektronikai	  alkatrész	  gyártásával	  
kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

4	  235 261191 00 0 706 - - Elektronikus integrált áramkör gyártásával kapcsolatos szolgáltatás 1000 Ft CP
4	  236 261199 00 0 706 - - Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  237 26.12	   ELEKTRONIKAI	  ÁRAMKÖRI	  KÁRTYA	  GYÁRTÁSA TE
4	  238 261210	  00	  0	  712 -‐	  Nyomtatott	  áramkör 1000	  db CP
4	  239 261210 20 0 712 - - Üres többrétegű nyomtatott áramköri kártya 1000 db PR
4	  240 261210 50 0 712 - - Üres nyomtatott áramköri kártya, nem többrétegű 1000 db PR
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4	  241

261210 80 0 712

- - Passzív hálózatok (beleértve az ellenállás- és/vagy kondenzátorhálózatokat is) (az ellenálláshoz tartozó 
mikroáramkör-rendszer, a kondenzátorhoz tartozó mikroáramkör-rendszer, aktív elemeket tartalmazó kártya, 
hibrid kivételével) 1000 db PR

4	  242

261220 00 0 712

- Hálózati kommunikációs berendezések (pl. elosztó [hub], útválasztó [router], átjáró [gateway] helyi vagy nagy 
kiterjedésű hálózatokhoz, valamint hang- video-, hálózati és egyéb kártya) automatikus adatfeldolgozó 
berendezésekhez 1000 db PR, CP

4	  243 261230 00 0 712 - Memóriakártya (csipkártya, smart cards) 1000 db PR, CP
4	  244

261290	  00	  0	  706
-‐	  Nyomtatott	  áramkör	  előállítása;	  szerelt	  villamos	  kapcsolótábla	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  
végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

4	  245 261291 00 0 706 - - Nyomtatott áramkör előállítása 1000 Ft CP
4	  246 261299 00 0 706 - - Nyomtatott áramköri kártya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  247 26.2	   SZÁMÍTÓGÉP,	  PERIFÉRIÁS	  EGYSÉG	  GYÁRTÁSA
4	  248 26.20	   SZÁMÍTÓGÉP,	  PERIFÉRIÁS	  EGYSÉG	  GYÁRTÁSA TE
4	  249 262010	  00	  0	  194 -‐	  Számítógépek,	  ezek	  alkatrésze	  és	  tartozéka db CP
4	  250 262011 00 0 194 - - Laptop és palmtop (legfeljebb 10 kg) db PR, CP
4	  251

262012 00 0 194
- - POS-terminál (bankkártya lehúzásánál), ATM és hasonló berendezés, ami képes adatfeldolgozó géppel 
vagy hálózati géppel kapcsolatot létesíteni db PR, CP

4	  252 262013 00 0 194 - - Asztali számítógép db PR, CP
4	  253 262014 00 0 194 - - Adatfeldolgozó gép rendszer formában db PR, CP
4	  254

262015 00 0 194
- - Egyéb automatikus digitális adatfeldolgozó berendezés, amely azonos vagy nem azonos házban tartalmaz 
legalább egyet vagy kettőt a következő típusú egységekből: tárolóegység, bemeneti egység, kimeneti egység db PR, CP

4	  255 262016	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Bemeneti	  vagy	  kimeneti	  egység,	  amely	  azonos	  vagy	  nem	  azonos	  házban	  tartalmaz	  tárolóegységet db CP
4	  256

262016 40 0 194

- - - Automatikus adatfeldolgozó készülékhez vagy hálózathoz kapcsolódásra alkalmas nyomtató, másológép, 
faxgép (kivéve a nyomdaipari gépet, amely nyomólap, nyomóhenger vagy más nyomóalkatrész segítségével 
működik; és a nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkciókból legalább kettővel rendelkező készüléket) db PR

4	  257 262016 50 0 194 - - - Billentyűzet db PR
4	  258 262016 60 0 194 - - - Egyéb bemeneti vagy kimeneti egység, azonos vagy nem azonos házban tárolóegységet tartalmaz db PR
4	  259 262017 00 0 194 - - Monitor és projektor (elsősorban automatikus adatfeldolgozó rendszerekben használatos) db PR, CP
4	  260

262018 00 0 194
- - A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkciókból legalább kettővel rendelkező, automatikus 
adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék db PR, CP

4	  261 262020	  00	  0	  194 -‐	  Tárolóegység	  és	  egyéb	  tároló-‐berendezés db CP
4	  262 262021 00 0 194 - - Tárolóegység db PR, CP
4	  263

262022 00 0 050
- - Szilárd, állandó nem felejtő tárolóeszköz külső forrásból származó adat rögzítésére (flashmemória-kártya 
és flash elektronikus memóriakártya felvétel nélkül) kg PR, CP

4	  264
262022 00 0 194

- - Szilárd, állandó nem felejtő tárolóeszköz külső forrásból származó adat rögzítésére (flashmemória-kártya 
és flash elektronikus memóriakártya felvétel nélkül) db HU

4	  265

262030 00 0 194

- Automatikus adatfeldolgozó berendezés egyéb egysége (hálózati kommunikációs berendezések (pl. elosztó 
[hub], útválasztó [router], átjáró [gateway] helyi vagy nagy kiterjedésű hálózatokhoz, valamint hang- video-, 
hálózati és egyéb kártya kivételével) db PR, CP

4	  266
262040 00 0 706

- 8471 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka; a 8469-8472 vtsz. alá tartozó két vagy több géphez 
egyformán megfelelő alkatrész és tartozék 1000 Ft PR, CP

4	  267
262090	  00	  0	  706

-‐	  Számítógéppel	  és	  perifériás	  egységeivel	  kapcsolatos	  ipari	  szolgáltatás;	  számítógép	  és	  perifériás	  
egységeinek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

4	  268 262091 00 0 706 - - Számítógéppel és perifériás egységeivel kapcsolatos ipari szolgáltatás 1000 Ft CP
4	  269 262099 00 0 706 - - Számítógép és perifériás egységeinek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  270 26.3	   HÍRADÁS-‐TECHNIKAI	  BERENDEZÉS	  GYÁRTÁSA
4	  271 26.30	   HÍRADÁS-‐TECHNIKAI	  BERENDEZÉS	  GYÁRTÁSA TE
4	  272 263010	  00	  0	  194 -‐	  Televízió-‐	  és	  rádióadó-‐berendezés;	  televíziókamera db CP
4	  273 263011 00 0 194 - - Rádió- és televízióműsor-adó készülék, -vevő készülékkel db PR, CP
4	  274 263012 00 0 194 - - Rádió- és televízióműsor-adó készülék, -vevőkészülék nélkül db PR, CP
4	  275 263013 00 0 194 - - Televíziós kamera (felvevő) (beleértve a zártláncú televíziós kamerákat is) (a rögzítők kivételével) db PR, CP
4	  276 263020	  00	  0	  194 -‐	  Elektromos	  berendezés	  vezetékes	  és	  mobil	  telefonhoz,	  vagy	  távírókészülékhez,	  videotelefonhoz db CP
4	  277 263021 00 0 194 - - Távbeszélő-készülék vezetékes hálózathoz, beleértve a vezeték nélküli készüléket is db PR, CP
4	  278 263022 00 0 194 - - Telefon cellás hálózathoz vagy egyéb vezeték nélküli hálózathoz db PR, CP
4	  279

263023	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Egyéb	  távbeszélő-‐készülék	  és	  -‐berendezés	  hang,	  kép	  és	  adat	  továbbítására	  és	  vételére,	  beleértve	  a	  
vezetékes	  és	  vezeték	  nélküli	  hálózat	  kommunikációs	  berendezéseit	  is	  (úgymint	  helyi	  és	  távolsági	  hálózat) db CP

4	  280 263023 10 0 194 - - - Bázisállomás db PR
4	  281

263023 20 0 194
- - - Emberi hang, kép vagy egyéb adat vételére, átalakítására és továbbítására vagy helyreállítására szolgáló 
berendezés, beleértve a kapcsoló- és útvonalválasztó berendezéseket db PR

4	  282

263023 30 0 194
- - - Telefonkészülék (vezeték nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes telefonkészülék, valamint mobiltelefon-
hálózatokhoz vagy egyéb vezeték nélküli hálózathoz tartozó telefonkészülék kivételével) videótelefon db PR

4	  283 263023 40 0 194 - - - Hordozható személyi hívó db PR
4	  284

263023 70 0 194

- - - Emberi hang, kép vagy egyéb adat továbbítására és vételére szolgáló egyéb készülék, beleértve a 
vezetékes vagy vezetéknélküli hálózatok (mint a helyi vagy a nagy kiterjedésű hálózat) hírközlő berendezéseit 
a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó hangtovábbító vagy -vevőkészülékek kivételével db PR

4	  285 263030 00 0 706 - Villamos vezetékes telefon, távírókészülék alkatrésze 1000 Ft PR, CP
4	  286

263040	  00	  0	  706
-‐	  Antenna,	  antennareflektor	  összes	  típusa,	  ezek	  alkatrésze,	  rádió-‐	  és	  televízióátviteli	  berendezés	  és	  
televíziókamera	  alkatrészei 1000	  Ft CP

4	  287
263040 10 0 194

- - Teleszkóp- és ostorantenna-típus hordozható készülékhez vagy gépkocsiba szerelt készülékhez, kizárólag 
vagy elsősorban a 8525– 8528 vtsz. alá sorolt készülékekhez db PR

4	  288 263040	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  Külső	  vevőantenna,	  rádió-‐	  vagy	  televízió	  műholdas	  adása	  vételére,	  a	  forgó	  rendszerű	  is db HU
4	  289

263040 35 0 194
- - - Rádió- vagy televízióadás külső vevőantennája műholdas adás vételére (a forgó rendszerrel együtt) (az 
antennaerősítő és rádiófrekvenciás oszcillátoregység kivételével) db PR

4	  290
263040 39 0 194

- - - Rádió- vagy televízióadás külső vevőantennája (a forgó rendszerrel együtt) (a műholdas adás vételére 
alkalmas, az antennaerősítő és rádiófrekvenciás oszcillátoregység kivételével) db PR

4	  291
263040 40 0 706

- - Antenna és az antennareflektor összes típusa a 8517 vtsz. alá tartozó készülékekhez, valamint az ezek 
használatához alkalmas alkatrészek 1000 Ft PR

4	  292
263040 50 0 194

- - Rádió- vagy televízióadás belső vevőantennája (a beépített típusokkal együtt) (az antennaerősítő és 
rádiófrekvenciás oszcillátoregység kivételével) db PR
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4	  293 263040 60 0 706 - - Más antenna vagy alkatrész, kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vtsz. alá sorolt készülékekhez 1000 Ft PR
4	  294

263040 70 0 706

- - Káva, szekrény rádió- és televízióműsor-adó készülékhez, -vevő készülékhez, televíziókamerához stb.; 
kizárólag vagy elsősorban televíziókamerához, rádió- és televízióműsor-vevő készülékhez, képernyőkhöz és 
vetítőkészülékhez használt m.n.s.részek, (antenna, kizárólag vagy elsősorban automatikus adatfeldolgozó 
gépbe beépítésre szánt képernyő és vetítőkészülék elektronikus egységei és részei kivételével) 1000 Ft PR

4	  295 263050	  00	  0	  194 -‐	  Betörés-‐	  és	  tűzjelzők	  és	  hasonló	  berendezések db CP
4	  296

263050 20 0 194
- - Elektromos betörés- vagy tűzjelzők és hasonló berendezések (a gépjárműhöz, épületekhez használt 
kivételével) db PR

4	  297 263050 80 0 194 - - Elektromos betörés- vagy tűzjelzők és hasonló berendezések épületekhez db PR
4	  298 263060 00 0 706 - Betörés- és tűzjelzők, valamint hasonló berendezések alkatrészei 1000 Ft CP
4	  299 263090	  00	  0	  706 -‐	  Távközlési	  berendezések	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  300 263099 00 0 706 - - Híradás-technikai berendezések gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  301 26.4	   ELEKTRONIKUS	  FOGYASZTÁSI	  CIKK	  GYÁRTÁSA
4	  302 26.40	   ELEKTRONIKUS	  FOGYASZTÁSI	  CIKK	  GYÁRTÁSA TE
4	  303 264010	  00	  0	  194 -‐	  Rádióműsor-‐vevő	  készülék db CP
4	  304 264011 00 0 194 - - Külső áramforrás nélkül működő rádióműsor-vevő készülék (kivéve az autórádió) db PR, CP
4	  305 264012	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Külső	  áramforrással	  működő	  rádióműsor-‐vevő	  készülék db CP
4	  306

264012 50 0 194
- - - Kizárólag villamosenergia-hálózatról működtetett rádióműsor-vevőkészülék (kivéve a gépjárművekben 
használatos rádió-vevőkészülékek) db PR

4	  307 264012 70 0 194 - - - Gépjárművekben használatos rádióműsor-vevőkészülék hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel db PR
4	  308 264012 90 0 194 - - - Gépjárművekben használatos, m.n.s. rádióműsor-vevőkészülék db PR
4	  309

264020	  00	  0	  194
-‐	  Televízióműsor-‐vevő	  készülék	  egybeépítve	  vagy	  nem	  rádióműsor-‐vevő	  készülékkel,	  vagy	  hang-‐	  és	  videojel-‐
felvevő	  és	  -‐lejátszó	  berendezéssel db CP

4	  310
264020 20 0 194

- - Tuner tömb CTV/VCR és kábeltelevízió-vevőegységekhez (színes videotuner) (a nagyfrekvenciájú 
televíziójeleket elkülönítők kivételével) db PR

4	  311 264020 40 0 194 - - Színes televíziós vetítőkészülék db PR
4	  312

264020 90 0 194
- - M.n.s., egyéb televízióműsor-vevő készülék, rádióműsor-vevő készülékkel is, hang- vagy videojelfelvevő- 
vagy -lejátszó készülékkel kombinálva is db PR

4	  313 264030	  00	  0	  194 -‐	  Hang-‐	  és	  videojel-‐felvevő	  és	  -‐lejátszó	  készülék db CP
4	  314 264031 00 0 194 - - Lemezjátszó, kazettás magnetofon és egyéb hangvisszaadó készülék db PR, CP
4	  315 264032 00 0 194 - - Magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék db PR, CP
4	  316 264033 00 0 194 - - Videofelvevő kamera db PR, CP
4	  317

264034	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Monitor	  és	  projektor,	  televízió	  vevőkészülékkel	  nem	  egybeépített,	  elsősorban	  nem	  automatikus	  
adatátviteli	  rendszerhez db CP

4	  318 264034 20 0 194 - - - Videoprojekor db PR
4	  319 264034 40 0 194 - - - Színes videomonitor katódsugaras csővel db PR
4	  320

264034 60 0 194
- - - Lapos kijelzős videomonitor, LCD vagy plazma stb., hangoló/tuner nélkül (színes videomonitor) (a 
katódsugaras csővel rendelkező kivételével) db PR

4	  321 264034 80 0 194 - - - Fekete-fehér vagy más egyszínű (monokróm) videomonitor db PR
4	  322 264040	  00	  0	  194 -‐	  Mikrofon,	  hangszóró,	  rádiótelefon	  és	  rádiótávíró	  vevőkészüléke db CP
4	  323 264041 00 0 194 - - Mikrofon és tartószerkezete (az adóval ellátott vezeték nélküli mikrofon kivételével) db PR, CP
4	  324 264042	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Hangszóró,	  fej-‐	  és	  fülhallgató,	  kombinált	  mikrofon-‐	  és	  hangszórókészlet db CP
4	  325 264042	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Hangszóró db HU
4	  326

264042 35 0 194
- - - - Egy hangszóró dobozába szerelve (beleértve a főképp hangszóró beszerelésére tervezett keretet vagy 
szekrényt is) db PR

4	  327
264042 37 0 194

- - - - Több hangszóró ugyanabba a dobozba szerelve (beleértve a főképp hangszóró beszerelésére tervezett 
keretet vagy szekrényt is) db PR

4	  328
264042 39 0 194

- - - - Hangszóró (főképp hangszóró beszerelésére tervezett meghajtóegység, keret vagy szekrény is) (kivéve 
a dobozukba szerelt hangszórókat) db PR

4	  329

264042 70 0 194

- - - Fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több 
hangszóróból álló egység (a pilóták fejfedőjének fejhallgatója, távbeszélő-készülék, adóval ellátott vezeték 
nélküli mikrofon, nagyothalló-készülék kivételével) db PR

4	  330 264043	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Hangfrekvenciás	  villamos	  erősítő,	  villamos	  hangerősítő	  berendezés db CP
4	  331 264043	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Telefon	  és	  méréstechnikai	  erősítő	  és	  hangfrekvenciás	  elektromos	  erősítő db HU
4	  332 264043 55 0 194 - - - - Telefon- és méréstechnikai erősítő (a nagy- és közepesfrekvencia-erősítő kivételével) db PR
4	  333

264043 59 0 194
- - - - Hangfrekvenciás elektromos erősítő (a hi-fi erősítő is) (a nagy- és közepesfrekvencia-erősítő, a telefon- 
és méréstechnikai erősítő kivételével) db PR

4	  334 264043 70 0 194 - - - Elektromos hangerősítő egység (a mikrofonos vagy hangszórós kihangosító rendszer is) db PR
4	  335

264044 00 0 194
- - Rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevőkészülék (a hordozható személyi hívó, rádió-vevőkészülékkel kombinált 
kivételével) db PR, CP

4	  336 264050	  00	  0	  706 -‐	  Hang-‐	  és	  videojel-‐felvevő	  és	  -‐lejátszó	  készülék	  alkatrésze;	  antenna 1000	  Ft CP
4	  337 264051	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Hang-‐	  és	  videojel-‐felvevő	  és	  -‐lejátszó	  készülék	  alkatrésze	  és	  tartozéka 1000	  Ft CP
4	  338 264051 50 0 194 - - - Drágakő vagy féldrágakő lemezjátszótűhöz db PR
4	  339 264051 70 0 706 - - - A 8519, 8520, 8521 vtsz. alá tartozó készülékek más alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR
4	  340 264051 80 0 706 - - - A 8518 vtsz. alá tartozó berendezések alkatrészei 1000 Ft PR
4	  341 264052 00 0 706 - - Rádióadó- és -átjátszó berendezés alkatrésze 1000 Ft PR, CP
4	  342

264060	  00	  0	  194
-‐	  Videojáték	  berendezés	  (televízió-‐vevőkészülékhez	  kapcsolható,	  vagy	  beépített	  képernyővel	  rendelkező),	  
készségfejlesztő	  és	  ügyességi	  játék;	  egyéb	  játékok	  elektronikus	  kivetítővel db CP

4	  343 264060 50 0 194 - - Videojáték-konzol (nem fizetőeszközzel működő) db PR
4	  344 264090	  00	  0	  706 -‐	  Elektronikus	  fogyasztási	  cikk	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  345 264099 00 0 706 - - Elektronikus fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  346 26.5	   MŰSZER-‐,	  ÓRAGYÁRTÁS
4	  347 26.51	   MÉRŐMŰSZERGYÁRTÁS TE
4	  348 265110	  00	  0	  194 -‐	  Navigációs,	  meteorológiai,	  geofizikai	  és	  hasonló	  műszer	  és	  készülék db CP
4	  349 265111	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Iránytű,	  egyéb	  navigációs	  műszer	  és	  készülék db CP
4	  350

265111 20 0 194
- - - Iránykereső műszer (tájoló) (beleértve a mágneses, pörgettyűs, tengerésziránytű és helyzetmeghatározót 
is) db PR

4	  351 265111 50 0 194 - - - Légi és űrnavigációs műszer vagy készülék (az iránykereső műszer kivételével) db PR
4	  352

265111 80 0 194
- - - Navigációs műszer vagy készülék (beleértve a tengeri és folyami navigációt is) (a légi és űrnavigációs 
műszer vagy készülék és az iránykereső műszer kivételével) db PR
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4	  353
265112	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Távolságmérő,	  teodolit	  és	  tachiméter	  (fordulatszámláló/tachométer);	  egyéb	  geodéziai,	  hidrográfiai,	  
oceanográfiai,	  hidrológiai,	  meteorológiai	  és	  geofizikai	  műszer	  és	  készülék db CP

4	  354 265112 15 0 194 - - - Elektronikus távolságmérő, teodolit, tacheométer, fotogrammetriai műszer és készülék db PR
4	  355 265112	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  elektronikus	  műszer db HU
4	  356

265112 35 0 194
- - - - Meteorológiai, hidrológiai, vagy geofizikai célú, elektronikus műszer és készülék (az iránykereső 
kivételével) db PR

4	  357 265112 39 0 194 - - - - M.n.s. elektronikus műszer db PR
4	  358

265112 70 0 194

- - - Nem elektronikus földmérő (beleértve a fotogrammetriai földmérőt is), hidrográfiai, oceanográfiai, 
hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer vagy készülék (a szintező és az iránytű kivételével); nem 
elektronikus távolságmérő db PR

4	  359 265120	  00	  0	  194 -‐	  Radarkészülék,	  rádiónavigációs	  segédkészülék db CP
4	  360 265120 20 0 194 - - Radarkészülék db PR
4	  361

265120 50 0 194
- - Rádiónavigációs segédkészülék (beleértve a rádió-irányjeladót és a rádióbóját, a vevőkészüléket, a 
többféle antennával vagy iránykeretes antennával felszerelt rádióiránytűt is) db PR

4	  362
265120 80 0 194

- - Rádiós távirányító készülék (hajóhoz, pilóta nélküli légi járműhöz, rakétához, hordozórakétához, játékhoz, 
hajó- vagy repülőmodellhez, géphez, bányarobbantáshoz is) db PR

4	  363 265130	  00	  0	  706 -‐	  Precíziós	  mérleg,	  rajzolóeszköz,	  számoló-‐,	  hosszmérő	  eszköz	  és	  hasonló	  műszerek 1000	  Ft CP
4	  364 265131 00 0 706 - - Mérleg 50 mg vagy ennél jobb érzékenységgel, súllyal vagy anélkül; ezek alkatrészei és tartozékai 1000 Ft PR, CP
4	  365 265132 00 0 194 - - Rajztábla és -gép, egyéb rajzoló-, jelölő-, matematikai számolást végző műszerek db PR, CP
4	  366

265133 00 0 194
- - Mikrométer, körző vagy tolómérce (a 9031 80 vtsz. alá sorolt szabályozható mérőszerkezet nélküli 
tolómérce kivételével) db PR, CP

4	  367 265140	  00	  0	  194 -‐	  Villamos	  jellemzőket	  és	  ionizáló	  sugárzást	  mérő	  műszer db CP
4	  368 265141 00 0 194 - - Ionizáló sugárzást mérő, kimutató műszer, eszköz db PR, CP
4	  369 265142 00 0 194 - - Katódsugaras oszcilloszkóp és oszcillográf db PR, CP
4	  370 265143	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Villamos	  jellemzők	  mérőeszköze	  regisztráló	  nélkül db CP
4	  371 265143 10 0 194 - - - Univerzális mérőműszer regisztráló nélkül db PR
4	  372

265143 30 0 194
- - - Elektronikus feszültség-, áram-, ellenállás- vagy teljesítménymérő vagy ellenőrző műszer és készülék, 
regisztráló nélkül (univerzális mérőműszer, oszcilloszkóp és oszcillográf kivételével) db PR

4	  373
265143	  50	  0	  194

-‐	  -‐	  -‐	  Voltmérő,	  feszültség,	  áram,	  ellenállás	  vagy	  teljesítmény	  nem	  elektronikus	  mérő	  vagy	  ellenőrző	  
műszere,	  készüléke,	  regisztráló	  nélkül db HU

4	  374 265143 55 0 194 - - - - Feszültségmérő regisztráló nélkül db PR
4	  375

265143 59 0 194
- - - - Nem elektronikus feszültség-, áram-, ellenállás- vagy teljesítménymérő vagy ellenőrző műszer és 
készülék, regisztráló nélkül (az univerzális mérőműszer, feszültségmérő kivételével) db PR

4	  376 265144 00 0 194 - - Távközlési műszer és készülék db PR, CP
4	  377 265145	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Villamos	  jellemzők	  egyéb	  m.n.s.	  mérő,	  ellenőrző	  műszere,	  készüléke db CP
4	  378 265145 20 0 194 - - - Műszer és készülék félvezető lemez és gyártmány mérésére vagy ellenőrzésére db PR
4	  379

265145 30 0 194
- - - Elektromos mennyiségek mérésére és ellenőrzésére szolgáló műszer és készülék regisztrálóval (a gáz-, 
folyadék- és áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék kivételével) db PR

4	  380 265145	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Villamos	  mennyiség	  mérő-‐,	  ellenőrző	  műszere,	  készüléke	  regisztráló	  nélkül db HU
4	  381

265145 55 0 194

- - - - Elektromos mennyiségek mérésére és ellenőrzésére szolgáló elektronikus műszer és készülék 
regisztráló nélkül (a gáz-, folyadék- és áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék 
kivételével) db PR

4	  382
265145 59 0 194

- - - - Elektromos mennyiségek mérésére és ellenőrzésére szolgáló nem elektronikus műszer és készülék 
regisztráló nélkül (az univerzális mérőműszer, feszültségmérő kivételével) db PR

4	  383 265150	  00	  0	  194 -‐	  Fizikai	  jellemzőket	  mérő,	  ellenőrző	  műszer db CP
4	  384 265151	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Hidrométer,	  hőmérő,	  pirométer,	  barométer,	  higrométer	  és	  pszikrométer	  (légnedvességmérő) db CP
4	  385

265151 10 0 194
- - - Folyadékkal töltött, közvetlen leolvasású hőmérő, más műszerrel nem kombinálva (orvosi és állat-
egészségügyi lázmérő kivételével) db PR

4	  386
265151	  30	  0	  194

-‐	  -‐	  -‐	  Elektronikus	  és	  egyéb	  hőmérő	  és	  pirométer,	  más	  műszerrel	  nem	  kombinálva	  (kivéve	  a	  folyadékkal	  
töltött) db HU

4	  387 265151 35 0 194 - - - - Elektronikus hőmérő és pirométer, más műszerrel nem kombinálva (a folyadékkal töltött kivételével) db PR
4	  388 265151 39 0 194 - - - - M.n.s. hőmérő, más műszerrel nem kombinálva és nem folyadékkal töltött db PR
4	  389 265151 50 0 194 - - - Barométer, más műszerrel nem kombinálva (a barometrikus magasságmérő, szimpiezométer is) db PR
4	  390

265151	  70	  0	  194
-‐	  -‐	  -‐	  Fajsúlymérő,	  higro-‐	  és	  pszichrométer,	  a	  higrográf,	  termohigrográf,	  baro-‐termohigrográf,	  aktinométer,	  
pagoszkóp	  is	  (kivéve	  a	  rádiószonda	  a	  légkör	  szondázására) db HU

4	  391 265151 75 0 194 - - - - Elektronikus hidrométer, higrométer és pszichrométer db PR
4	  392

265151 79 0 194
- - - - Nem elektronikus hidrométer, higro- és pszichrométer (a higrográf, termo-higrográf, baro-termo-
higrográf, aktinométer, pagoszkóp is, kivéve a légkör szondázására alkalmas rádiószondát) db PR

4	  393 265152	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Folyadékok	  és	  gázok	  áramlását,	  szintjét,	  nyomását	  vagy	  egyéb	  változóit	  mérő,	  ellenőrző	  műszer db CP
4	  394 265152	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Elektronikus	  áramlásmérő	  és	  folyadék	  szintjét	  mérő,	  ellenőrző	  elektronikus	  műszer,	  készülék db HU
4	  395 265152 35 0 194 - - - - Elektronikus áramlásmérő (a fogyasztásmérő, vízikerék kivételével) db PR
4	  396 265152 39 0 194 - - - - Folyadék szintjének mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló elektronikus műszer és készülék db PR
4	  397 265152	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Áramlásmérő,	  folyadék	  szintjét	  mérő,	  ellenőrző	  nem	  elektronikus	  műszer,	  készülék db HU
4	  398 265152 55 0 194 - - - - Nem elektronikus áramlásmérő (a fogyasztásmérő, vízikerék kivételével) db PR
4	  399 265152 59 0 194 - - - - Folyadék szintjének mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló, nem elektronikus műszer és készülék db PR
4	  400 265152	  70	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Nyomást	  mérő,	  érzékelő,	  jelző	  és	  adó	  készülék db HU
4	  401 265152 71 0 194 - - - - Elektronikus nyomásmérő, érzékelő, jelző és adó db PR
4	  402 265152 74 0 194 - - - - Nem elektronikus, spirál vagy fém diagragma típusú nyomásmérő db PR
4	  403 265152 79 0 194 - - - - Más nyomásmérő- vagy ellenőrző műszer db PR
4	  404

265152	  80	  0	  194
-‐	  -‐	  -‐	  Folyadék,	  gáz	  változó	  jellemzőit	  mérő	  műszer,	  készülék,	  a	  hőmennyiségmérő	  is	  (kivéve	  a	  folyadék	  
nyomását,	  áramlását,	  szintjét	  mérő	  eszköz) db HU

4	  405
265152 83 0 194

- - - - Folyadék/gáz változó jellemzőinek mérésére szolgáló elektronikus műszer vagy készülék (a 
hőmennyiségmérő is, kivéve a folyadékok nyomásának/áramlásának/szintjének mérésére szolgálót) db PR

4	  406

265152 89 0 194

- - - - Folyadék vagy gáz változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló, nem elektronikus műszer 
vagy készülék (a hőmennyiségmérő is, kivéve a folyadékok nyomásának/áramlásának/szintjének mérésére 
vagy ellenőrzésére szolgálót) db PR

4	  407 265153	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  M.n.s.	  műszerek	  és	  készülékek	  fizikai	  vagy	  kémiai	  jellemzők	  vizsgálatához db CP
4	  408 265153	  10	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Gáz-‐	  vagy	  füstanalizátor db HU
4	  409 265153 13 0 194 - - - - Elektronikus gáz- vagy füstanalizátor db PR
4	  410 265153 19 0 194 - - - - Nem elektronikus gáz- vagy füstanalizátor db PR
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4	  411 265153 20 0 194 - - - Kromatográf és elektroforézises műszer db PR
4	  412 265153 30 0 194 - - - Spektrométer, spektrofotométer , amely optikai kisugárzással működik db PR
4	  413 265153 50 0 194 - - - M.n.s., optikai kisugárzással működő készülék és műszer db PR
4	  414

265153	  80	  0	  194
-‐	  -‐	  -‐	  Vezetőképesség,	  elektrokémiai	  mennyiségek	  elektronikus	  mérőeszköze,	  fizikai,	  vegyi	  analízis	  egyéb,	  
máshova	  nem	  sorolt	  műszere,	  készüléke,	  	  más	  elektronikus	  műszer	  és	  készülék db HU

4	  415

265153 81 0 194

- - - - Elektronikus pH mérő, rH mérő és más mérőeszköz a vezetőképesség vagy elektrokémiai mennyiségek 
mérésére (ideértve a laboratóriumban/terepen történő használatot és a folyamatellenőrzés/-irányítás céljára 
történő használatot) db PR

4	  416 265153 83 0 194 - - - - Más elektronikus műszer és készülék fizikai vagy kémiai jellemzők vizsgálatához db PR
4	  417 265153 90 0 194 - - - M.n.s., egyéb műszerek és készülékek fizikai vagy kémiai jellemzők vizsgálatához db PR
4	  418 265160	  00	  0	  194 -‐	  Egyéb	  mérő-‐,	  vizsgáló-‐,	  ellenőrző	  műszer,	  készülék db CP
4	  419 265161 00 0 194 - - Mikroszkóp, fénytörő készülék (az optikai mikroszkóp kivételével) db PR, CP
4	  420 265162	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Mechanikai	  anyagjellemzők	  vizsgálógépe,	  -‐eszköze db CP
4	  421

265162 10 0 194
- - - Elektronikus fémvizsgáló gép és készülék (a metallográfiai gép és készülék, a hiányosságok kimutatására 
szolgáló műszer kivételével) db PR

4	  422 265162 30 0 194 - - - Nem elektronikus fémvizsgáló gép és készülék db PR
4	  423 265162	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Anyagvizsgáló	  gép,	  készülék	  nem	  fémanyag	  vizsgálatára db HU
4	  424 265162 55 0 194 - - - - Elektronikus anyagvizsgáló gép és készülék az anyagjellemzők vizsgálatához (fém kivételével) db PR
4	  425

265162 59 0 194
- - - - Nem elektronikus anyagvizsgáló gép és készülék az anyagjellemzők vizsgálatához (kivéve fémhez, 
ideértve textilhez, papírhoz, kartonhoz, műanyaghoz, fához, betonhoz, gumihoz, bőrhöz/linóleumhoz is) db PR

4	  426 265163	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Gáz,	  folyadék	  vagy	  villamos	  áram	  fogyasztását	  vagy	  termelését	  mérő	  készülék db CP
4	  427 265163 30 0 194 - - - Gáz fogyasztását vagy termelését mérő készülék (a hitelesített is) db PR
4	  428 265163 50 0 194 - - - Folyadék fogyasztását vagy termelését mérő készülék (a hitelesített is) (a szivattyú kivételével) db PR
4	  429

265163 70 0 194
- - - Elektromos áram fogyasztását vagy termelését mérő készülék (a hitelesített is) (a feszültségmérő, 
ampermérő, wattmérő és hasonló kivételével) db PR

4	  430 265164	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Fordulatszámláló,	  termelésszámláló	  készülék;	  taxióra;	  sebességmérő	  és	  tachométer;	  stroboszkóp db CP
4	  431

265164 30 0 194
- - - Fordulatszámláló, termékszámláló, belépésszámláló, biliárdmérő, taxióra, mérföldszámláló, 
lépésszámláló, kézi számláló, mérleg, rövid időtartam mérésére szolgáló gép/készülék db PR

4	  432 265164	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Sebességmérő	  közúti	  járműhöz,	  tachométer db HU
4	  433 265164 53 0 194 - - - - Sebességmérő közúti járműhöz db PR
4	  434 265164 55 0 194 - - - - Sebességmérő és tachometer (kivéve közúti járműhöz) db PR
4	  435 265164 70 0 194 - - - Stroboszkóp (a stroboszkópokba tartósan beszerelt fényképezőgép vagy mozgófényképészeti kamera is) db PR
4	  436 265165 00 0 194 - - Hidraulikus vagy pneumatikus automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék db PR, CP
4	  437 265166	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  M.n.s.	  vizsgáló-‐	  és	  ellenőrző	  műszer,	  készülék	  és	  gép db CP
4	  438 265166 20 0 055 - - - Vizsgálópad (próbapad) t PR
4	  439 265166 20 0 194 - - - Vizsgálópad (próbapad) db HU
4	  440

265166 30 0 194
- - - A Harmonizált Rendszer 90. árucsoportján belül m.n.s. mérő- vagy ellenőrző optikai műszer, készülék és 
gép db PR

4	  441
265166 50 0 194

- - - Geometriai mennyiségeket mérő és ellenőrző elektronikus műszer, készülék és gép (a komparátor, 
koordináta-mérő műszer [CMM] is) db PR

4	  442 265166 70 0 194 - - - Mérésre vagy ellenőrzésre szolgáló más elektromos műszer, készülék db PR
4	  443 265166	  80	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  műszer,	  készülék	  és	  gép,	  a	  geometriai	  mennyiség	  mérésére,	  ellenőrzésére	  is db HU
4	  444 265166 83 0 194 - - - - Geometriai mennyiségeket mérő és ellenőrző más műszer, készülék db PR
4	  445

265166 89 0 194

- - - - Nem elektromos mérőgép és -műszer; a geometriai mennyiségeket mérő/ellenőrző műszer, a 
mechanikus alkatrészek kiegyensúlyozására szolgáló gép, a vizsgálópad (próbapad), az optikai 
műszer/készülék kivételével db PR

4	  446 265170	  00	  0	  194 -‐	  Termosztát,	  manométer	  és	  egyéb	  automatikus	  szabályozó-‐	  vagy	  irányítóműszer	  és	  -‐készülék db CP
4	  447 265170	  10	  0	  194 -‐	  -‐	  Termosztát db HU
4	  448 265170 15 0 194 - - - Elektronikus termosztát db PR
4	  449 265170 19 0 194 - - - Nem elektronikus termosztát db PR
4	  450 265170 30 0 194 - - Manosztát db PR
4	  451 265170 90 0 194 - - M.n.s. szabályozó- vagy irányítóműszer és -készülék db PR
4	  452 265180	  00	  0	  706 -‐	  Mérő-‐,	  vizsgáló-‐	  és	  navigációs	  berendezés	  alkatrésze	  és	  tartozéka 1000	  Ft CP
4	  453 265181 00 0 706 - - Radarberendezés és rádiónavigációs segédberendezés alkatrésze 1000 Ft PR, CP
4	  454

265182 00 0 706
- - A 26.51.12-es, 26.51.32-es, 26.51.33-as, 26.51.4-es és 26.51.5-ös termékcsoportok alkatrésze és 
tartozéka; mikrotóm árucikkek; m.n.s. alkatrészek 1000 Ft PR, CP

4	  455
265183 00 0 706 - - Alkatrész és tartozék mikroszkóphoz és fénytörő készülékhez (az optikai rendszerű mikroszkóp kivételével) 1000 Ft PR, CP

4	  456 265184	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  A	  26.51.63	  és	  26.51.64	  termékcsoport	  alkatrésze,	  tartozéka 1000	  Ft CP
4	  457 265184	  30	  0	  706 -‐	  -‐	  -‐	  Alkatrész,	  tartozék	  áram,	  gáz,	  folyadék	  fogyasztása,	  termelése	  mérőeszközéhez 1000	  Ft HU
4	  458

265184 33 0 706
- - - - Alkatrész és tartozék elektromos áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló 
készülékhez 1000 Ft PR

4	  459
265184 35 0 706

- - - - Alkatrész és tartozék gáz, folyadék fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülékhez, 
a folyadékszivattyú kivételével 1000 Ft PR

4	  460 265184 50 0 706 - - - A 9029 vtsz. alá tartozók alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR
4	  461 265185	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  A	  26.51.65,	  26.51.66	  és	  26.51.70	  termékcsoport	  alkatrésze,	  tartozéka 1000	  Ft CP
4	  462 265185 20 0 706 - - - A 9031 vtsz. alá tartozó műszer, készülék és gép alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR
4	  463 265185 50 0 706 - - - Alkatrész és tartozék automata szabályozó- vagy ellenőrző műszerhez és készülékhez 1000 Ft PR
4	  464 265186 00 0 706 - - A 26.51.11-es, 26.51.62-es termékcsoportok eszközeinek és berendezéseinek alkatrésze, tartozéka 1000 Ft PR, CP
4	  465 265190	  00	  0	  706 -‐	  Mérő-‐,	  vizsgáló-‐	  és	  navigációs	  berendezés	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  466 265199 00 0 706 - - Mérő-, vizsgáló- és navigációs berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  467 26.52	   ÓRAGYÁRTÁS TE
4	  468 265210	  00	  0	  194 -‐	  Órák	  (kivéve:	  a	  szerkezet	  és	  alkatrész) db CP
4	  469 265211 00 0 194 - - Karóra, zsebóra nemesfém, ill. nemesfém-bevonatú tokban db PR, CP
4	  470 265212 00 0 194 - - Egyéb karóra, zsebóra, egyéb óra, stopperóra db PR, CP
4	  471

265213 00 0 194
- - Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi, űr- és vízi járműhöz (a gépjármű-
kronográf is) db PR, CP

4	  472 265214 00 0 194 - - Falióra kisóraszerkezettel; ébresztőóra és falióra; egyéb órák db PR, CP
4	  473 265220	  00	  0	  706 -‐	  Óraszerkezet	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
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4	  474 265221 00 0 194 - - Óra (kivéve: falióra) összeszerelt komplett mozgatószerkezete és szerkezeti egysége db PR, CP
4	  475 265222 00 0 194 - - Falióra összeszerelt komplett mozgatószerkezete és szerkezeti egysége db PR, CP
4	  476

265223 00 0 055
- - Óraszerkezet (kivéve: falióra) teljes szettben, szereletlen vagy részben összeszerelt egységben, szerelt, de 
nem teljes garnitúrában t PR, CP

4	  477 265224 00 0 194 - - Nyers karóraszerkezet db PR, CP
4	  478 265225 00 0 055 - - Falióra mozgatószerkezete teljes és nem teljes szettben, nyersen, szereletlen egységben t PR, CP
4	  479 265226 00 0 706 - - Óratok, óraház és alkatrészeik 1000 Ft PR, CP
4	  480 265227 00 0 706 - - Egyéb óraalkatrész 1000 Ft PR, CP
4	  481 265228	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Időszámláló,	  időregisztráló,	  parkolóóra;	  időkapcsoló	  (órával	  vagy	  óraszerkezettel) db CP
4	  482 265228 10 0 194 - - - Időszámláló; időregisztráló db PR
4	  483

265228 40 0 194

- - - Időpont-regisztráló készülék és időtartam mérésére, regisztrálására vagy más módon történő jelzésére 
szolgáló készülék, óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral (kivéve a 9101- 9105 vtsz. 
alá sorolt óra, időszámláló és időregisztráló) db PR

4	  484
265228 70 0 194

- - - Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsoló (beleértve az 
elektromos készüléket ellátó áramkör zárására és megszakítására szolgáló kapcsolót is) db PR

4	  485 265290	  00	  0	  706 -‐	  Óragyártással	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  486 265299 00 0 706 - - Óragyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  487 26.6	   ELEKTRONIKUS	  ORVOSI	  BERENDEZÉS	  GYÁRTÁSA
4	  488 26.60	   ELEKTRONIKUS	  ORVOSI	  BERENDEZÉS	  GYÁRTÁSA TE
4	  489 266010	  00	  0	  706 -‐	  Sugárzásos,	  orvoselektronikai	  és	  elektroterápiás	  berendezés 1000	  Ft CP
4	  490 266011	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Röntgenberendezés,	  alfa-‐,	  béta-‐	  vagy	  gammasugárzásos	  készülék db CP
4	  491 266011	  10	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Röntgensugár	  használatán	  alapuló	  berendezés db HU
4	  492

266011 15 0 194
- - - - Röntgensugár használatán alapuló berendezés orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi vagy más célra (a 
radiográf és radioterápiai készülék is) db PR

4	  493
266011 19 0 194

- - - - Röntgensugár használatán alapuló berendezés (az orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra 
használt berendezés kivételével) db PR

4	  494
266011 30 0 194

- - - Alfa-, béta- vagy gamma-sugárzáson alapuló berendezés orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi vagy 
más célra, radiográf és radioterápiai készülék is db PR

4	  495 266011 50 0 194 - - - Röntgencső (a röntgencsőhöz való üvegbúra kivételével) db PR
4	  496 266011 70 0 194 - - - Röntgengenerátor, nagyfeszülségű generátor, beleértve a 9022 vtsz. alá tarozók alkatrészét db PR
4	  497 266012	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Villamos	  diagnosztikai	  készülék	  orvosi	  célra db CP
4	  498 266012 30 0 194 - - - Elektrokardiográf db PR
4	  499 266012 80 0 194 - - - M.n.s. elektrodiagnosztikai készülék (az elektrokardiográf kivételével) db PR
4	  500

266013 00 0 194
- - Ultraibolya és infravörös sugárral működő berendezés, amelyet az orvoslásban, sebészetben, fogászatban, 
állatorvoslásban használnak db PR, CP

4	  501 266014	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Pészméker,	  hallásjavító 1000	  Ft CP
4	  502 266014	  30	  0	  706 -‐	  -‐	  -‐	  Hallókészülék,	  annak	  alkatrésze	  és	  tartozéka 1000	  Ft HU
4	  503 266014 33 0 194 - - - - Nagyothalló-készülék (az alkatrész és tartozék kivételével) db PR
4	  504 266014 39 0 706 - - - - Nagyothalló készülék alkatrészei és tartozékai (a fejhallgató, erősítő és hasonlók kivételével) 1000 Ft PR
4	  505 266014 50 0 194 - - - Szívritmus-szabályozó készülék (pacemaker) (az alkatrész és tartozék kivételével) db PR
4	  506

266090	  00	  0	  706
-‐	  Orvosi	  eszközzel	  kapcsolatos	  ipari	  szolgáltatás;	  sugárzásos,	  orvoselektronikai	  és	  elektroterápiás	  
berendezés	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

4	  507 266091 00 0 706 - - Orvosi eszközzel kapcsolatos ipari szolgáltatás 1000 Ft CP
4	  508

266099 00 0 706
- - Sugárzásos, orvoselektronikai és elektroterápiás berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában 1000 Ft CP

4	  509 26.7	   OPTIKAI	  ESZKÖZ	  GYÁRTÁSA
4	  510 26.70	   OPTIKAI	  ESZKÖZ	  GYÁRTÁSA TE
4	  511 267010	  00	  0	  706 -‐	  Fényképészeti	  felszerelés	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  512

267011 00 0 194
- - Szerelt objektívlencse bármilyen anyagból, fényképezőgéphez, vetítőgéphez vagy fényképészeti 
nagyítóhoz vagy kicsinyítőhöz db PR, CP

4	  513
267012	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Nyomólemez-‐	  vagy	  nyomóhenger-‐készítéshez,	  dokumentum	  mikrofilmes,	  mikrolapos	  (microfiche)	  és	  
hasonló	  felvételéhez	  alkalmazott	  felvevő-‐berendezés db CP

4	  514

267012 50 0 194

- - - Fényképezőgép nyomólemez vagy nyomóhenger készítésére; víz alatti használatra, légi felvételekre vagy 
belső szervek orvosi vagy sebészeti vizsgálatára tervezett speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy 
kriminológiai laboratóriumi célra összehasonlító fényképezőgép db PR

4	  515 267013 00 0 194 - - Digitális fényképezőgép db PR, CP
4	  516

267014 00 0 194

- - Azonnal előhívó (polaroid) és egyéb fényképezőgép (kivéve digitális fényképezőgép, fényképezőgép 
nyomólemez vagy nyomóhenger készítésére; víz alatti használatra, légi felvételekre vagy belső szervek orvosi 
vagy sebészeti vizsgálatára tervezett speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy kriminológiai laboratóriumi 
célra összehasonlító fényképezőgép) db PR, CP

4	  517 267015 00 0 194 - - Mozgókép-felvevő kamera filmhez db PR, CP
4	  518

267016 00 0 194 - - Filmvetítő, állóképvetítő, egyéb képvetítő berendezés; villanófény-berendezés; egyéb képvetítő berendezés db PR, CP
4	  519

267017 00 0 194
- - Villanófény-berendezés (fényképészeti villanókörte, villanókocka és hasonlók kivételével); fényképészeti 
nagyítógép; fényképészeti laboratórimi berendezés; fotónegatív vizsgálóberendezése, vetítőernyő db PR, CP

4	  520 267018 00 0 194 - - Olvasóberendezés mikrofilmhez, mikrolaphoz (microfiche) vagy egyéb mikrofelvételhez db PR, CP
4	  521 267019 00 0 706 - - Fényképészeti felszerelés alkatrésze és tartozékai 1000 Ft PR, CP
4	  522 267020	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  optikai	  eszköz	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  523

267021	  00	  0	  706

-‐	  -‐	  Lap,	  lemez;	  lencse,	  prizma,	  tükör	  és	  egyéb	  optikai	  elem	  polarizáló	  anyagból	  (kivéve:	  a	  nem	  optikai	  célú	  
üveg)	  foglalatban	  vagy	  foglalat	  nélkül,	  nem	  felvevő-‐,	  vetítő-‐	  vagy	  fényképészeti	  nagyító	  és	  kicsinyítő-‐	  
géphez 1000	  Ft CP

4	  524 267021	  50	  0	  706 -‐	  -‐	  -‐	  Optikai	  elem 1000	  Ft HU
4	  525 267021 53 0 055 - - - - M.n.s. prizma, tükör és más optikai elem t PR
4	  526 267021 55 0 194 - - - - M.n.s. szerelt lencse, prizma, tükör stb. bármilyen anyagból db PR
4	  527

267021 70 0 194
- - - Szerelt objektívlencse bármilyen anyagból (kivéve a fényképezőgéphez, vetítőgéphez vagy fényképészeti 
nagyítóhoz vagy kicsinyítőhöz valót) db PR

4	  528 267021 80 0 055 - - - Nem szerelt, polarizáló anyagból készült lap és lemez; szerelt szűrő bármilyen anyagból t PR
4	  529 267022	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Látcső	  (binokulár,	  monokulár)	  és	  egyéb	  optikai	  távcső;	  egyéb	  csillagászati	  műszer;	  optikai	  mikroszkóp	   db CP
4	  530 267022 30 0 194 - - - Távcső (két szemlencsés) (az éjjellátó távcső is) db PR
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4	  531 267022 50 0 194 - - - Műszer (a két szemlencsés távcső kivételével), mint az optikai teleszkópő db PR
4	  532

267022 70 0 194
- - - Összetett optikai mikroszkóp, mikrofényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy 
mikroképvetítő is db PR

4	  533 267023	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Folyadékkristályos	  eszköz;	  lézer	  (kivéve:	  a	  lézerdióda),	  egyéb,	  m.n.s.	  optikai	  eszköz	  és	  műszer db CP
4	  534 267023 10 0 194 - - - Fegyver célzótávcsöve; periszkóp, teleszkóp db PR
4	  535 267023 30 0 194 - - - Lézer (a lézerdióda, lézert tartalmazó gép és készülék kivételével) db PR
4	  536 267023 90 0 194 - - - A Harmonizált Rendszerben m.n.s.más optikai készülék és felszerelés db PR
4	  537

267024	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  Látcső	  (binokulár,	  monokulár)	  és	  egyéb	  optikai	  távcső;	  egyéb	  csillagászati	  műszer;	  optikai	  mikroszkóp	  
alkatrésze	  és	  tartozéka 1000	  Ft CP

4	  538 267024 10 0 706 - - - Távcső stb. alkatrésze és tartozéka (foglalat is) 1000 Ft PR
4	  539 267024 30 0 706 - - - A 9011 vtsz. alá tartozó optikai mikroszkóp alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR
4	  540 267025 00 0 706 - - A 9013 vtsz. alá tartozó optikai készülék és felszerelés alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR, CP
4	  541

267090	  00	  0	  706 -‐	  Optikai	  eszköz	  és	  fényképészeti	  berendezés	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  542

267099 00 0 706
- - Optikai eszköz és fényképészeti berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában 1000 Ft CP

4	  543 26.8	   MÁGNESES,	  OPTIKAI	  INFORMÁCIÓHORDOZÓ	  GYÁRTÁSA
4	  544 26.80	   MÁGNESES,	  OPTIKAI	  INFORMÁCIÓHORDOZÓ	  GYÁRTÁSA TE
4	  545 268010	  00	  0	  055 -‐	  Mágneses	  és	  optikai	  információhordozó t CP
4	  546 268011 00 0 055 - - Hang vagy más jel felvételére alkalmas, de felvételt nem tartalmazó mágnesszalag és mágneslemez t PR, CP
4	  547

268012 00 0 055
- - Felvételt nem tartalmazó optikai adathordozó hang vagy más jel rögzítésére (a 37. árucsoportba tartozó 
áruk kivételével) t PR, CP

4	  548 268013 00 0 055 - - Egyéb adatrögzítő hordozó, beleértve a lemezgyártáshoz szükséges matricákat és eredeti felvételeket t PR, CP
4	  549 268014 00 0 055 - - Mágneses csíkot tartalmazó kártya t PR, CP
4	  550 268090	  00	  0	  706 -‐	  Mágneses	  és	  optikai	  információhordozó	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  551 268099 00 0 706 - - Mágneses és optikai információhordozó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  552 CJ	   VILLAMOS	  BERENDEZÉS	  GYÁRTÁSA
4	  553 27	   VILLAMOS	  BERENDEZÉS	  GYÁRTÁSA
4	  554 27.1	   VILLAMOS	  MOTOR,	  ÁRAMFEJLESZTŐ,	  ÁRAMELOSZTÓ,	  -‐SZABÁLYOZÓ	  KÉSZÜLÉK	  GYÁRTÁSA
4	  555 27.11	   VILLAMOS	  MOTOR,	  ÁRAMFEJLESZTŐ	  GYÁRTÁSA TE
4	  556

271110	  00	  0	  194
-‐	  Motorok,	  legfeljebb	  37,5	  W	  kimenő	  teljesítménnyel;	  egyéb	  egyenáramú	  motorok	  és	  egyenáramú	  
áramfejlesztők db CP

4	  557
271110 10 0 194

- - Elektromotor legfeljebb 37,5 W teljesítményig (a legfeljebb 18 W kimenő teljesítményű szinkronmotor, az 
univerzális egyenáramú/váltóáramú (AC/DC), váltóáramú (AC) és egyenáramú (DC) motor is) db PR

4	  558
271110 30 0 194

- - Egyenáramú (DC) motor és egyenáramú (DC) generátor 37,5 W-ot meghaladó, de legfeljebb 750 W 
kimenő teljesítménnyel (a belső égésű motorhoz használt indítómotor kivételével) db PR

4	  559
271110 50 0 194

- - Egyenáramú (DC) motor és egyenáramú (DC) generátor750 W -ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW kimenő 
teljesítménnyel (a belső égésű motorhoz használt indítómotor kivételével) db PR

4	  560
271110 70 0 194

- - Egyenáramú (DC) motor és egyenáramú (DC) generátor 75 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 375 kW 
kimenő teljesítménnyel (a belső égésű motorhoz használt indítómotor kivételével) db PR

4	  561
271110 90 0 194

- - Egyenáramú (DC) motor és egyenáramú (DC) generátor 375 kW-ot meghaladó kimenő teljesítménnyel (a 
belső égésű motorhoz használt indítómotor kivételével) db PR

4	  562
271120	  00	  0	  194

-‐	  Univerzális	  váltó-‐	  és	  egyenáramú	  (AC/DC)	  motorok,	  több	  mint	  37,5	  W	  kimenő	  teljesítménnyel,	  egyéb	  
váltóáramú	  motorok	  és	  váltóáramú	  áramfejlesztők	  (alternátorok) db CP

4	  563 271121 00 0 194 - - Univerzális, váltó- és egyenáramú (AC/DC) motor, 37,5 W-ot meghaladó kimenő teljesítménnyel db PR, CP
4	  564 271122	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyfázisú	  váltóáramú	  (AC)	  motorok db CP
4	  565 271122 30 0 194 - - - Egyfázisú, váltóáramú (AC) motor legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel db PR
4	  566 271122 50 0 194 - - - Egyfázisú, váltóáramú (AC) motor 750 W-ot meghaladó kimenő teljesítménnyel db PR
4	  567 271123 00 0 194 - - Többfázisú, váltóáramú (AC) motor legfeljebb 750 W kimenő teljesítménnyel db PR, CP
4	  568 271124	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Többfázisú	  váltóáramú	  motorok,	  több	  mint	  750	  W,	  de	  legfeljebb	  75	  kW	  kimenő	  teljesítménnyel db CP
4	  569 271124 03 0 194 - - - Többfázisú, váltóáramú (AC) motor 0,75 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 7,5 kW kimenő teljesítménnyel db PR
4	  570 271124 05 0 194 - - - Többfázisú, váltóáramú (AC) motor 7,5 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 37 kW kimenő teljesítménnyel db PR
4	  571 271124 07 0 194 - - - Többfázisú, váltóáramú (AC) motor 37 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW kimenő teljesítménnyel db PR
4	  572 271125	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Többfázisú	  váltóáramú	  motorok,	  több	  mint	  75	  kW	  kimenő	  teljesítménnyel db CP
4	  573 271125 30 0 194 - - - Többfázisú, váltóáramú (AC) vasúti vontató motor 75 kW-ot meghaladó kimenő teljesítménnyel db PR
4	  574

271125 40 0 194
- - - Többfázisú, váltóáramú (AC) motor 75 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 375 kW kimenő teljesítménnyel (a 
vasúti vontató motor kivételével) db PR

4	  575
271125 60 0 194

- - - Többfázisú, váltóáramú (AC) motor 375 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 750 kW kimenő teljesítménnyel 
(a vasúti vontató motor kivételével) db PR

4	  576
271125 90 0 194

- - - Többfázisú, váltóáramú (AC) motor 750 kW-ot meghaladó kimenő teljesítménnyel (a vasúti vontató motor 
kivételével) db PR

4	  577 271126	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Váltóáramú	  áramfejlesztők	  (alternátorok) db CP
4	  578 271126 10 0 194 - - - Alternátor legfeljebb 75 kVA kimenő teljesítménnyel db PR
4	  579 271126 30 0 194 - - - Alternátor 75 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA kimenő teljesítménnyel db PR
4	  580 271126 50 0 194 - - - Alternátor 375 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA kimenő teljesítménnyel db PR
4	  581 271126 70 0 194 - - - Alternátor 750 kVA-t meghaladó kimenő teljesítménnyel db PR
4	  582 271130	  00	  0	  194 -‐	  Áramfejlesztő	  gépcsoport,	  forgógépes	  áramátalakító db CP
4	  583 271131	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Áramfejlesztő	  gépcsoportok	  kompressziós	  gyújtású	  szelepes	  belső	  égésű	  motorral db CP
4	  584

271131 10 0 194
- - - Áramfejlesztő egység kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, legfeljebb 75 kVA kimenő 
teljesítménnyel db PR

4	  585
271131 30 0 194

- - - Áramfejlesztő egység kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, 75 kVA-t meghaladó, de 
legfeljebb 375 kVA kimenő teljesítménnyel db PR

4	  586
271131 50 0 194

- - - Áramfejlesztő egység kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, 375 kVA-t meghaladó, de 
legfeljebb 750 kVA kimenő teljesítménnyel db PR

4	  587
271131 70 0 194

- - - Áramfejlesztő egység kompressziós gyújtású, belső égésű motorral, 750 kVA-t meghaladó kimenő 
teljesítménnyel db PR

4	  588
271132	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Áramfejlesztő	  gépcsoportok	  szikragyújtású	  motorral,	  egyéb	  áramfejlesztő	  gépcsoportok,	  forgógépes	  
áramátalakítók db CP

4	  589 271132	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Áramfejlesztő	  egység	  külső	  gyújtású,	  belső	  égésű	  dugattyús	  motorral db HU
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4	  590
271132 33 0 194

- - - - Áramfejlesztő gépcsoportok szikragyújtású, belső égésű dugattyús motorral, legfeljebb 7,5 kVA kimenő 
teljesítménnyel db PR

4	  591
271132 35 0 194

- - - - Áramfejlesztő gépcsoportok szikragyújtású, belső égésű dugattyús motorral, 7,5 kVA-t meghaladó 
kimenő teljesítménnyel db PR

4	  592
271132 50 0 194

- - - Áramfejlesztő gépcsoportok (szélenergiát hasznosító és szikragyújtású, belső égésű dugattyús motor 
kivételével) db PR

4	  593 271132 70 0 194 - - - Forgó áramátalakító db PR
4	  594 271140	  00	  0	  194 -‐	  Villamos	  áramátalakítók db CP
4	  595 271141	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Áramátalakítók	  folyékony	  dielektrikummal db CP
4	  596 271141 20 0 194 - - - Folyékony dielektrikus áramátalakító legfeljebb 650 kVA teljesítménykapacitással db PR
4	  597

271141 50 0 194
- - - Folyékony dielektrikus áramátalakító 650 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 10 000 kVA 
teljesítménykapacitással db PR

4	  598 271141 80 0 194 - - - Folyékony dielektrikus áramátalakító 10 000 kVA-t meghaladó teljesítménykapacitással db PR
4	  599 271142	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  áramátalakítók,	  legfeljebb	  16	  kVA	  teljesítménykapacitással db CP
4	  600 271142 20 0 194 - - - Mérőtranszformátor legfeljebb 1 kVA teljesítménykapacitással (feszültségméréshez is) db PR
4	  601 271142 40 0 194 - - - Egyéb, m.n.s. áramátalakító legfeljebb 1 kVA teljesítménykapacitással db PR
4	  602 271142 60 0 194 - - - Egyéb áramátalakító, 1 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 16 kVA teljesítménykapacitással db PR
4	  603 271143	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  áramátalakítók,	  több	  mint	  16	  kVA	  teljesítménykapacitással db CP
4	  604 271143 30 0 194 - - - M.n.s. áramátalakító 16 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 500 kVA teljesítménykapacitással db PR
4	  605 271143 80 0 194 - - - Áramátalakító 500 kVA-t meghaladó teljesítménykapacitással db PR
4	  606 271150	  00	  0	  194 -‐	  Előtét	  elektroncsőhöz,	  kisülési	  lámpához;	  statikus	  áramátalakítók;	  egyéb	  induktorok db CP
4	  607

271150	  10	  0	  194
-‐	  -‐	  Egyenáramú	  (DC)	  motor	  és	  generátor	  0,75	  kW-‐nál	  nagyobb,	  de	  legfeljebb	  75	  kW	  kimenő	  teljesítményű	  
(kivéve	  a	  belső	  égésű	  motor	  indítómotorja) db HU

4	  608 271150 13 0 194 - - - Induktor elektroncsőhöz vagy kisülési lámpához db PR
4	  609 271150 15 0 194 - - - Előtét elektroncsőhöz vagy kisülési lámpához (az induktor kivételével) db PR
4	  610

271150 30 0 194
- - Egyenirányító (kivéve távközlési berendezésekhez, automatikus adatfeldolgozó gépek és azok 
egységeihez használt tápegységek) db PR

4	  611 271150 33 0 194 - - Akkumulátortöltő db PR
4	  612

271150 40 0 194 - - Tápegység telekommunikációs berendezéshez, automatikus adatfeldolgozó géphez és annak egységeihez db PR
4	  613 271150	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  Inverter db HU
4	  614 271150 53 0 194 - - - Inverter legfeljebb 7,5 kVA teljesítménykapacitás kezelésére db PR
4	  615 271150 55 0 194 - - - Inverter több mint 7,5 kVA teljesítménykapacitás kezelésére db PR
4	  616

271150 70 0 194
- - Statikus áramátalakító (a polikristályos félvezető, a hegesztőberendezés nélküli, speciálisan hegesztéshez 
tervezett átalakító, az akkumulátortöltő, az egyenirányító, az inverter kivételével) db PR

4	  617
271150 80 0 194

- - Induktor (a katódsugárcsőhöz, kisülési csőhöz vagy lámpához használt indukciós tekercs, eltérítő tekercs 
kivételével) db PR

4	  618 271160	  00	  0	  706 -‐	  Villanymotorok,	  áramfejlesztők,	  áramátalakítók	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  619 271161 00 0 706 - - A 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei 1000 Ft PR, CP
4	  620 271162	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Villamos	  áramátalakítók,	  induktorok	  és	  statikus	  áramátalakítók	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  621 271162 03 0 055 - - - Áramátalakító és induktor ferrit magja t PR
4	  622 271162 05 0 706 - - - Áramátalakító és induktor alkatrésze (a ferritmag kivételével) 1000 Ft PR
4	  623 271162 07 0 706 - - - Statikus áramátalakító alkatrésze 1000 Ft PR
4	  624

271190	  00	  0	  706
-‐	  Villanymotorok,	  áramfejlesztők,	  áramátalakítók	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

4	  625
271199 00 0 706

- - Villanymotorok, áramfejlesztők, áramátalakítók gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában 1000 Ft CP

4	  626 27.12	   ÁRAMELOSZTÓ,	  -‐SZABÁLYOZÓ	  KÉSZÜLÉK	  GYÁRTÁSA TE
4	  627 271210	  00	  0	  194 -‐	  Elektromos	  áramkör	  kapcsoló-‐	  és	  védőkészüléke,	  több	  mint	  1000	  V	  feszültségre db CP
4	  628 271210 10 0 194 - - Olvadóbiztosíték 1 kV-nál nagyobb feszültséghez db PR
4	  629 271210 20 0 194 - - Automata áramkör-megszakító 1 kV-nál nagyobb db PR
4	  630 271210 30 0 194 - - Szakaszolókapcsoló és áramkört nyitó-záró kapcsoló 1 kV-nál nagyobb db PR
4	  631

271210 40 0 194
- - Túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó és túlfeszültség-csökkentő 1 kV-nál nagyobb 
feszültséghez db PR

4	  632 271210 90 0 194 - - Más, 1 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására szolgáló készülék db PR
4	  633 271220	  00	  0	  194 -‐	  Elektromos	  áramkör	  	  kapcsoló-‐	  és	  védőkészüléke,	  legfeljebb	  1	  000	  V	  feszültségre db CP
4	  634 271221	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Biztosítók,	  legfeljebb	  1000	  V	  feszültségre db CP
4	  635 271221 30 0 194 - - - Olvadóbiztosíték legfeljebb 1 kV feszültségű és legfeljebb 10 A erősségű áramhoz db PR
4	  636 271221 50 0 194 - - - Olvadóbiztosíték legfeljebb 1 kV feszültségű és 10 A-t meghaladó, de legfeljebb 63 A erősségű áramhoz db PR
4	  637 271221 70 0 194 - - - Olvadóbiztosíték legfeljebb 1 kV feszültségű és 63 A-t meghaladó erősségű áramhoz db PR
4	  638 271222	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Automatikus	  áramkör-‐megszakítók,	  legfeljebb	  1000	  V	  feszültségre db CP
4	  639 271222 30 0 194 - - - Automata áramkör-megszakító legfeljebb 1 kV feszültségű és legfeljebb 63 A erősségű áramhoz db PR
4	  640 271222 50 0 194 - - - Automata áramkör-megszakító legfeljebb 1 kV feszültségű és 63 A-t meghaladó erősségű áramhoz db PR
4	  641 271223	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Áramkörök	  m.n.s.	  védőkészüléke,	  legfeljebb	  1000	  V	  feszültségre db CP
4	  642

271223 30 0 194
- - - Áramkörök védelmére szolgáló készülék legfeljebb 1 kV feszültségű és legfeljebb 16 A erősségű áramhoz 
(az olvadóbiztosíték, automata áramkör-megszakító kivételével) db PR

4	  643
271223 50 0 194

- - - Áramkörök védelmére szolgáló készülék legfeljebb 1 kV feszültségű és 16 A-t meghaladó, de legfeljebb 
125 A erősségű áramhoz (az olvadóbiztosíték, automata áramkör-megszakító kivételével) db PR

4	  644
271223 70 0 194

- - - Áramkörök védelmére szolgáló készülék legfeljebb 1 kV feszültségű és 125 A-t meghaladó erősségű 
áramhoz (az olvadóbiztosíték, automata áramkör-megszakító kivételével) db PR

4	  645 271224	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Relék,	  legfeljebb	  1000	  V	  feszültségre db CP
4	  646 271224	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Relé	  legfeljebb	  60	  V	  feszültségig db HU
4	  647 271224 33 0 194 - - - - Relé legfeljebb 60 V feszültségig és legfeljebb 2 A áramerősségre db PR
4	  648 271224 35 0 194 - - - - Relé legfeljebb 60 V feszültségig és 2 A-t meghaladó áramerősségre db PR
4	  649 271224 50 0 194 - - - Relé és védőkapcsoló 60 V-ot meghaladó, de legfeljebb 1 kV feszültségig db PR
4	  650 271230	  00	  0	  194 -‐	  Kapcsolótáblák db CP
4	  651

271231	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Kapcsolótáblák	  és	  egyéb	  alapegységek	  elektromos	  kapcsoló-‐	  és	  védőkészülékkel	  felszerelve,	  legfeljebb	  
1000	  V	  feszültségre db CP

4	  652 271231 30 0 194 - - - Numerikus vezérlésű kapcsolótábla beépített adatfeldolgozó géppel legfeljebb 1 kV feszültségig db PR
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4	  653 271231 50 0 194 - - - Tárolt programú vezérlőegység legfeljebb 1 kV feszültségig db PR
4	  654

271231 70 0 194
- - - Elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgáló egyéb foglalat, legfeljebb 1 000 V 
feszültségig db PR

4	  655
271232	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Kapcsolótáblák	  és	  egyéb	  alapegységek	  elektromos	  kapcsoló-‐	  és	  védőkészülékkel	  felszerelve,	  több	  mint	  
1000	  V	  feszültségre db CP

4	  656 271232 03 0 194 - - - Numerikus vezérlésű kapcsolótábla 1 000 V-ot meghaladó, de legfeljebb 72,5 kV feszültségig db PR
4	  657 271232 05 0 194 - - - Numerikus vezérlésű kapcsolótábla 72,5 kV-ot meghaladó feszültségig db PR
4	  658 271240	  00	  0	  706 -‐	  Áramelosztó	  és	  -‐szabályozó	  készülékek	  alkatrészei 1000	  Ft CP
4	  659

271240 30 0 194
- - Tábla, panel, tartó (konzol), asztal, doboz és egyéb foglalat, amely elektromos vezérlésre vagy az 
elektromosság elosztására szolgál (a készüléket tartalmazó kivételével) db PR

4	  660 271240 90 0 706 - - A 8535, 8536, 8537 vtsz. alá tartozó készülékek más alkatrészei 1000 Ft PR
4	  661 271290	  00	  0	  706 -‐	  Áramelosztó	  és	  -‐szabályozó	  készülékek	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  662 271299 00 0 706 - - Áramelosztó és -szabályozó készülékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  663 27.2	   AKKUMULÁTOR,	  SZÁRAZELEM	  GYÁRTÁSA
4	  664 27.20	   AKKUMULÁTOR,	  SZÁRAZELEM	  GYÁRTÁSA TE
4	  665 272010	  00	  0	  706 -‐	  Primer	  elem,	  telep	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  666 272011 00 0 194 - - Primer elem és primertelep db PR, CP
4	  667

272012 00 0 706
- - Alkatrész primer elemhez és primer telephez (galvánelemhez) (az újratölthető galvánelemhez való szén 
kivételével) 1000 Ft PR, CP

4	  668 272020	  00	  0	  706 -‐	  Villamos	  akkumulátor	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  669 272021 00 0 194 - - Savas ólomakkumulátorok dugattyús motorok indításához db PR, CP
4	  670 272022 00 0 223 - - Savas ólomakkumulátorok, kivéve: a dugattyús motorok indítóakkumulátora ce PR
4	  671 272023 00 0 194 - - Nikkel-kadmium, nikkel–fém-hidrid, lítiumion, lítium-polimer, nikkel-vas és egyéb villamos akkumulátor db PR, CP
4	  672 272024 00 0 706 - - Villamos akkumulátor alkatrésze (szeparátorral is) 1000 Ft PR, CP
4	  673 272090	  00	  0	  706 -‐	  Akkumulátor,	  elem	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  674 272099 00 0 706 - - Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  675 27.3	   VEZETÉK,	  KÁBEL,	  SZERELVÉNY	  GYÁRTÁSA
4	  676 27.31	   SZÁLOPTIKAI	  KÁBEL	  GYÁRTÁSA TE
4	  677 273110	  00	  0	  055 -‐	  Száloptikai	  kábel t CP
4	  678

273111 00 0 055
- - Optikai szálakból álló kábel egyenként bevont üvegszálakból, elektromos vezetékkel felszerelve vagy 
csatlakozóval együtt is t PR, CP

4	  679 273112 00 0 055 - - Optikai szál, optikai szálból álló nyaláb és kábel (kivéve: elemi bevonatú üvegszálakkal) t PR, CP
4	  680 273190	  00	  0	  706 -‐	  Száloptikai	  kábel	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  681 273199 00 0 706 - - Száloptikai kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  682 27.32	   EGYÉB	  ELEKTRONIKUS,	  VILLAMOS	  VEZETÉK,	  KÁBEL	  GYÁRTÁSA TE
4	  683 273210	  00	  0	  055 -‐	  Egyéb	  elektronikus	  és	  villamos	  huzal	  és	  kábel t CP
4	  684 273211 00 0 055 - - Tekercselőhuzal elektromos célra t PR, CP
4	  685

273212 00 0 055
- - Szigetelt koaxiális kábel és más koaxiális elektromos vezeték adatátviteli és vezérlési célra, csatlakozóval 
felszerelve is t PR, CP

4	  686 273213	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Egyéb	  villamos	  vezetők,	  legfeljebb	  1000	  V	  feszültségre t CP
4	  687 273213 40 0 055 - - - Más elektromos vezeték legfeljebb 1 000 V feszültségre, csatlakozóval együtt t PR
4	  688 273213 80 0 055 - - - Más elektromos vezeték legfeljebb 1 000 V feszültségre, csatlakozó nélkül t PR
4	  689

273214 00 0 055

- - Szigetelt elektromos vezeték 1 000 V-ot meghaladó feszültségre; a tekercselőhuzal, koaxiális kábel és más 
koaxiális elektromos vezeték, gyújtóhuzalkészlet és más, járművön, repülőgépen és hajón használt 
huzalkészlet kivételével t PR, CP

4	  690
273290	  00	  0	  706

-‐	  Egyéb	  elektronikus	  és	  villamos	  huzal	  és	  kábel	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

4	  691
273299 00 0 706

- - Egyéb elektronikus és villamos huzal és kábel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában 1000 Ft CP

4	  692 27.33	   SZERELVÉNY	  GYÁRTÁSA TE
4	  693 273310	  00	  0	  706 -‐	  Áramköri	  szerelvények 1000	  Ft CP
4	  694

273311 00 0 194
- - Legfeljebb 1 kV feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására szolgáló elektromos készülék 
(beleértve a nyomógombos kapcsolót, forgó kapcsolót is) (a relé kivételével) db PR, CP

4	  695 273312 00 0 194 - - Lámpafoglalat legfeljebb 1 kV feszültségre db PR, CP
4	  696 273313	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Csatlakozók,	  aljzatok	  és	  egyéb	  m.n.s.	  áramkörkapcsoló	  és	  -‐védő	  készülékek db CP
4	  697 273313 10 0 194 - - - Dugasz és foglalat koaxiális kábelhez, legfeljebb 1 kV feszültségre db PR
4	  698 273313 30 0 194 - - - Dugasz és foglalat nyomtatott áramkörhöz, legfeljebb 1 kV feszültségre db PR
4	  699

273313 50 0 194
- - - Dugasz és foglalat legfeljebb 1 kV feszültségre (a koaxiális kábelhez, nyomtatott áramkörhöz való 
kivételével) db PR

4	  700 273313 60 0 194 - - - Elektromos áramkör előre gyártott eleme legfeljebb 1 kV feszültségre db PR
4	  701 273313 70 0 194 - - - Huzal és kábel érintkező eleme legfeljebb 1 kV feszültségre db PR
4	  702

273313 80 0 194
- - - Elektromos áramköbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló más készülék, legfeljebb 1 000 V 
feszültségre db PR

4	  703 273314	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Elektromos	  szigetelő	  műanyagból t CP
4	  704 273314 10 0 055 - - - Iszap-, vízátvezető és kábelcsatorna elektromos vezetékhez, műanyagból t PR
4	  705

273314 30 0 055
- - - Műanyag szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez és berendezéshez (az elektromos 
szigetelő kivételével) t PR

4	  706 273319 00 0 055 - - Távvezeték szerelvény t HU
4	  707 273390	  00	  0	  706 -‐	  Áramköri	  szerelvények	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  708 273399 00 0 706 - - Áramköri szerelvények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  709 27.4	   VILLAMOS	  VILÁGÍTÓESZKÖZ	  GYÁRTÁSA
4	  710 27.40	   VILLAMOS	  VILÁGÍTÓESZKÖZ	  GYÁRTÁSA TE
4	  711 274010	  00	  0	  712 -‐	  Villamos	  izzólámpa,	  kisülési	  lámpa,	  ívlámpa 1000	  db CP
4	  712 274011 00 0 712 - - Zártbetétes fényszóró egység 1000 db PR, CP
4	  713 274012	  00	  0	  712 -‐	  -‐	  Volfrám-‐halogén	  izzólámpa	  (kivéve:	  az	  ultraibolya	  és	  infravörös	  lámpa) 1000	  db CP
4	  714

274012 50 0 712
- - - Volfrám-halogén izzólámpa, motorkerékpárhoz és gépjárműhöz használt fajta (az ibolyántúli és infravörös 
lámpa kivételével) 1000 db PR

4	  715
274012	  90	  0	  712

-‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  volfram-‐halogén	  izzólámpa	  (kivéve	  az	  ibolyántúli	  és	  infravörös	  fényforrás,	  a	  motorkerékpár	  és	  
gépjármű	  izzója) 1000	  db HU
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4	  716
274012 93 0 712

- - - - Volfrám-halogén izzólámpa, 100 V-ot meghaladó feszültségre (az ibolyántúli és infravörös lámpa, 
motorkerékpárhoz és gépjárműhöz használt fajta kivételével) 1000 db PR

4	  717
274012 95 0 712

- - - - Volfrám-halogén izzólámpa, legfeljebb 100 V feszültségre (az ibolyántúli és infravörös lámpa, 
motorkerékpárhoz és gépjárműhöz használt fajta kivételével) 1000 db PR

4	  718
274013 00 0 712

- - Izzólámpa legfeljebb 200 W teljesítményig és 100 V-ot meghaladó feszültségre; fényszóró lámpa is; az 
ibolyántúli és infravörös lámpa, volfrám-halogén izzólámpa – zárt betétes fényszóró egység kivételével) 1000 db PR, CP

4	  719 274014	  00	  0	  712 -‐	  -‐	  Egyéb,	  m.n.s.	  izzólámpa 1000	  db CP
4	  720

274014 60 0 712
- - - Izzólámpa motorbiciklihez vagy más motoros járműhöz, kivéve a sajtolt burás fényszóróegységeket, 
volfrám-halogén izzólámpákat 1000 db PR

4	  721 274014 90 0 712 - - - M.n.s. izzólámpa 1000 db PR
4	  722 274015	  00	  0	  712 -‐	  -‐	  Kisülési	  lámpa,	  ultraibolya	  lámpa,	  infravörös	  lámpa,	  ívlámpa 1000	  db CP
4	  723 274015 10 0 712 - - - Kisülési cső, izzókatóddal, kettős végű foglalattal (az ibolyántúli lámpa kivételével) 1000 db PR
4	  724 274015 30 0 712 - - - Kisülési cső, izzókatóddal (az ibolyántúli lámpa, kettős végű foglalattal rendelkező kivételével) 1000 db PR
4	  725 274015 50 0 712 - - - Egyéb kisülési cső (ibolyántúli lámpa kivételével) 1000 db PR
4	  726 274015 70 0 712 - - - Ultraibolya vagy infravörös lámpa; ívlámpa 1000 db PR
4	  727 274020	  00	  0	  194 -‐	  Lámpák,	  világítástechnikai	  szerelvények db CP
4	  728

274021 00 0 194
- - Hordozható elektromos lámpa szárazelemes, akkumulátoros, elektromágneses energiaforrással (a 
motorkerékpárhoz és gépjárműhöz használt kivételével) db PR, CP

4	  729 274022 00 0 194 - - Elektromos asztali, íróasztali, éjjeliszekrény- vagy állólámpa db PR, CP
4	  730 274023 00 0 194 - - Nem elektromos lámpa és világítófelszerelés db PR, CP
4	  731 274024 00 0 194 - - Megvilágított jelzések, névtáblák és hasonlók (az útjelző táblák is) db PR, CP
4	  732

274025 00 0 194
- - Csillár és más mennyezeti vagy fali, elektromos világítófelszerelés (a közterület és a közlekedési útvonal 
világítására szolgáló kivételével) db PR, CP

4	  733 274030	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  lámpa,	  világítástechnikai	  szerelvény 1000	  Ft CP
4	  734 274031 00 0 194 - - Fényképészeti villanókörte, villanókocka és hasonlók db PR, CP
4	  735 274032 00 0 194 - - Karácsonyfaégő-készlet db PR, CP
4	  736 274033 00 0 194 - - Keresőlámpa és spotlámpa (a díszletekhez, fényképész- vagy filmstúdiókhoz használt is) db PR, CP
4	  737 274039	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb,	  m.n.s.	  villanylámpa,	  világítószerelvény 1000	  Ft CP
4	  738

274039 10 0 055
- - - Elektromos világító- vagy jelzőkészülék gépjárműhöz (az elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, a 
zártbetétes fényszóró egység, az ibolyántúli, infravörös lámpa és ívlámpa kivételével) t PR

4	  739
274039 30 0 712

- - - Elektromos lámpa és világítófelszerelés műanyagból és más anyagból, az izzólámpával működő és a 
fénycsövekhez használt fajta 1000 db PR

4	  740 274040	  00	  0	  706 -‐	  Lámpa,	  világítóeszköz	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  741

274041 00 0 706
- - Alkatrész elektromos izzólámpához és kisülési csőhöz (beleértve a zárt betétes fényszóró egységet és az 
ibolyántúli vagy infravörös lámpát, ívlámpát is) 1000 Ft PR, CP

4	  742 274042	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Lámpa,	  világítószerelvény	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  743

274042 30 0 706
- - - Alkatrész szárazelemes, akkumulátoros, elektromágneses energiaforrással rendelkező hordozható 
elektromos lámpához (a motorkerékpárhoz és gépjárműhöz használt kivételével) 1000 Ft PR

4	  744
274042 50 0 706

- - - Lámpa és világítófelszerelés stb. alkatrésze (az üvegből vagy műanyagból készült kivételével) 
megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók 1000 Ft PR

4	  745 274080 00 0 706 - Világítóeszköz összeszerelése 1000 Ft HU
4	  746 274090	  00	  0	  706 -‐	  Villamos	  világítóeszköz	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  747 274099 00 0 706 - - Villamos világítóeszköz gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  748 27.5	   HÁZTARTÁSI	  KÉSZÜLÉK	  GYÁRTÁSA
4	  749 27.51	   HÁZTARTÁSI	  VILLAMOS	  KÉSZÜLÉK	  GYÁRTÁSA TE
4	  750 275110	  00	  0	  194 -‐	  Hűtő-‐,	  fagyasztó-‐,	  mosógép,	  villamos	  takaró,	  ventillátor db CP
4	  751 275111	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Háztartási	  hűtő-‐,	  fagyasztógép db CP
4	  752 275111 10 0 194 - - - Kombinált hűtő-fagyasztógép, külön külső ajtókkal db PR
4	  753 275111	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Háztartási	  hűtőgép	  (a	  kompressziós	  típusú,	  elektromos	  abszorpciós	  típusú	  is) db HU
4	  754 275111 33 0 194 - - - - Háztartási hűtőgép (a kompressziós típusú, elektromos abszorpciós típusú is) (a beépített kivételével) db PR
4	  755 275111 35 0 194 - - - - Kompressziós típusú beépített hűtőgép db PR
4	  756 275111 50 0 194 - - - Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter űrtartalommal db PR
4	  757 275111 70 0 194 - - - Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter űrtartalommal db PR
4	  758 275112 00 0 194 - - Háztartási mosogatógép db PR, CP
4	  759 275113 00 0 194 - - Háztartási mosó- és szárítógép db PR, CP
4	  760 275114 00 0 194 - - Elektromos melegítővel felszerelt takaró db PR, CP
4	  761 275115	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Háztartási	  ventilátor,	  szellőző,	  szagelszívó,	  levegő-‐visszaforgató db CP
4	  762

275115 30 0 194
- - - Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített 
elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel db PR

4	  763
275115 80 0 194

- - - Elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, legfeljebb 120 cm nagyságú vízszintes 
nyílásmérettel db PR

4	  764 275120	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb,	  m.n.s.	  háztartási	  villamos	  készülék 1000	  Ft CP
4	  765 275121	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Elektromechanikai	  háztartási	  készülék	  beépített	  villamos	  motorral db CP
4	  766 275121	  20	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Háztartási	  porszívó	  beépített	  elektromotorral db HU
4	  767

275121 23 0 194
- - - - Porszívók, beépített elektromotorral, legfeljebb 1 500 W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal 
vagy más tartálykapacitással rendelkező db PR

4	  768 275121 25 0 194 - - - - Egyéb porszívó, beépített villamos motorral db PR
4	  769 275121 70 0 194 - - - Háztartási élelmiszerőrlő, -keverő és gyümölcs- vagy zöldséglékivonó, beépített elektromotorral db PR
4	  770 275121 90 0 055 - - - Más elektromechanikus készülék t PR
4	  771 275121 90 0 194 - - - Más elektromechanikus készülék db HU
4	  772 275122 00 0 194 - - Villanyborotva, hajnyírógép, szőrtelenítő eszköz beépített elektromotorral db PR, CP
4	  773 275123	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Elektrotermikus	  haj-‐	  és	  kézszárító	  készülék,	  villamos	  gőzölős	  vasaló db CP
4	  774 275123 10 0 194 - - - Elektromos hajszárító db PR
4	  775 275123 30 0 194 - - - Elektromos fodrászati készülék (a hajcsavaró, sütővas is) (a hajszárítóbúra, hajszárító kivételével) db PR
4	  776 275123 50 0 194 - - - Elektromos kézszárító készülék db PR
4	  777 275123 70 0 194 - - - Villanyvasaló db PR
4	  778 275124	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  elektrotermikus	  készülék db CP
4	  779 275124 10 0 194 - - - Porszívó, nedves és száraz porszívó is (beépített elektromotorral rendelkező kivételével) db PR
4	  780 275124 30 0 194 - - - Háztartási elektromos kávé- vagy teafőző (beleértve a presszókávéfőzőgépet is) db PR
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4	  781
275124 50 0 194

- - - Háztartási elektromos kenyérpirító (a kenyér, burgonya és más apró dolgok pirítására használható 
piritókemencét is) db PR

4	  782

275124 90 0 194

- - - Elektrotermikus háztartási készülék (fodrászati készülék és kézszárító készülék, helyiségek fűtésére 
szolgáló elektromos lég- és talajmelegítő készülék, vízmelegítő, merülőforraló, villanyvasaló, mikrohullámú 
sütő, sütő, tűzhely, tűzhelylap, forralógyűrű, grillsütő, sütőrostély, kávéfőző, teafőző és kenyérpirító kivételével) db PR

4	  783 275125	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Villamos	  átfolyós	  vagy	  tárolós	  vízmelegítő	  készülék,	  merülőforraló db CP
4	  784 275125 30 0 194 - - - Elektromos, átfolyós vízmelegítő készülék db PR
4	  785 275125 60 0 194 - - - Elektromos vízmelegítő készülék és merülőforraló (kivéve átfolyós) db PR
4	  786 275126	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Villamos	  tér-‐	  és	  padlófűtő	  készülék db CP
4	  787 275126 30 0 194 - - - Elektromos hőtárolós radiátor db PR
4	  788 275126 50 0 194 - - - Elektromos radiátor, hősugárzó és beépített ventilátorral rendelkező melegítő vagy kandallókályha db PR
4	  789 275126 90 0 194 - - - Más elektromos, helyiségek melegítésére szolgáló berendezés db PR
4	  790 275127 00 0 194 - - Háztartási mikrohullámú sütő db PR, CP
4	  791 275128	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  sütő,	  tűzhely,	  főzőlap,	  elektromos	  vízforraló,	  grillsütő,	  rostonsütő	   db CP
4	  792

275128 10 0 194
- - - Háztartási elektromos tűzhely legalább egy sütővel és egy főzőlappal (beleértve a kombinált gáz-
elektromos berendezéseket) db PR

4	  793 275128 30 0 194 - - - Háztartási elektromos tűzhelylap, forralógyűrű vagy főzőlap db PR
4	  794 275128 50 0 194 - - - Háztartási elektromos grillsütő és sütőrostély db PR
4	  795 275128 70 0 194 - - - Háztartási elektromos sütő beépítésre db PR
4	  796 275128 90 0 194 - - - Háztartási elektromos sütő (a beépítésre szánt sütő, mikrohullámú sütő kivételével) db PR
4	  797 275129 00 0 055 - - Elektromos fűtőellenállás (nem szénből) t PR, CP
4	  798 275130	  00	  0	  706 -‐	  Háztartási	  villamos	  készülék	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  799 275130 10 0 706 - - Porszívó alkatrésze 1000 Ft PR
4	  800

275130 30 0 706
- - Alkatrészek beépített elektromotorral rendelkező elektromechanikus háztartási készülékekhez (kivéve a 
porszívó alkatrészt) 1000 Ft PR

4	  801 275130 50 0 706 - - Alkatrész beépített elekromotorral rendelkező borotvához és hajnyíró géphez 1000 Ft PR
4	  802 275130 70 0 706 - - A 8516 vtsz. alá tartozó készülék alkatrészei 1000 Ft PR
4	  803 275190	  00	  0	  706 -‐	  Háztartási	  villamos	  készülék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  804 275199 00 0 706 - - Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  805 27.52	   NEM	  VILLAMOS	  HÁZTARTÁSI	  KÉSZÜLÉK	  GYÁRTÁSA TE
4	  806 275210	  00	  0	  194 -‐	  Háztartási	  nem	  villamos	  főző-‐,	  fűtőkészülék db CP
4	  807 275211	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Háztartási	  nem	  villamos	  vas,	  acél,	  réz	  főzőkészülék,	  tányérmelegítő	   db CP
4	  808

275211	  10	  0	  194
-‐	  -‐	  -‐	  Háztartási	  gáztűzhely,	  főzőlap,	  tányérmelegítő	  vasból,	  acélból	  (a	  kiegészítő	  központi	  fűtési	  kazánhoz	  
tartozó,	  a	  gáz	  és	  más	  anyag	  tüzelésű	  különálló	  sütő	  is) db HU

4	  809
275211 13 0 194

- - - - Vas/acél gáz háztartási főzőlap és tányérmelegítő sütővel (a központi fűtés céljára kiegészítő kazánnal 
rendelkező, a gáz- és másanyag-tüzelésű különálló sütőkkel rendelkező is) db PR

4	  810
275211 15 0 194

- - - - Vas/acél gáz háztartási főzőlap és tányérmelegítő (a központi fűtés céljára kiegészítő kazánnal 
rendelkező, a gáz- és másanyag-tüzelésű különálló sütőkkel rendelkező is, kivéve a sütővel rendelkezőt) db PR

4	  811 275211 90 0 194 - - - Egyéb háztartási nem villamos vas, acél, réz főzőkészülék, tányérmelegítő db PR
4	  812

275212	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Egyéb	  háztartási	  készülék	  gáz	  vagy	  vegyes	  (gáz	  és	  egyéb)	  fűtőanyagra,	  folyékony	  vagy	  szilárd	  
tüzelőanyagra db CP

4	  813
275212 34 0 194

- - - Vas vagy acél háztartási készülék, beleértve a melegítőt, tűzrostélyt, kandallókályhát és parázstartót, 
gázzal és más anyaggal működő fűtőtest részére is (kivéve főzőlap és tányérmelegítő) db PR

4	  814
275212 50 0 194

- - - Vas vagy acél folyékonyanyag-tüzelésű háztartási készülék kiömlőnyílással (beleértve a melegítőt, 
tűzrostélyt, kandallókályhát és parázstartót is, a főzőlap és tányérmelegítő kivételével) db PR

4	  815
275212 70 0 194

- - - Vas vagy acél szilárdanyag-tüzelésű háztartási készülék (beleértve a melegítőt, tűzrostélyt, 
kandallókályhát és parázstartót is, kivéve a főzőlapot és tányérmelegítőt) db PR

4	  816 275213 00 0 194 - - Egyéb, máshová nem sorolt légfűtő, meleglevegő-elosztó nem villamos készülék vasból vagy acélból db PR, CP
4	  817 275214 00 0 194 - - Átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő db PR, CP
4	  818

275220 00 0 706
- Vas/acél alkatrészek kályhához, konyhai tűzhelyhez, főzőlaphoz és háztartásban használatos, nem 
elektromos működésű hasonló készülékhez 1000 Ft PR, CP

4	  819 275290	  00	  0	  706 -‐	  Nem	  villamos	  háztartási	  készülék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  820 275299 00 0 706 - - Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  821 27.9	   EGYÉB	  VILLAMOS	  BERENDEZÉS	  GYÁRTÁSA
4	  822 27.90	   EGYÉB	  VILLAMOS	  BERENDEZÉS	  GYÁRTÁSA TE
4	  823 279010	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  villamos	  készülék	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  824 279011	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyedi	  feladatra	  kialakított	  villamos	  berendezés,	  készülék	   1000	  Ft CP
4	  825

279011 50 0 706

- - - Elektronikus fordítógép vagy szótár, antennaerősítő és más, egyéni funkcióval rendelkező, a 85. 
árucsoportban másutt nem meghatározott vagy szereplő elektromos gép és berendezés (napozóágyak, 
napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések kivételével) 1000 Ft PR

4	  826 279012	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Villamos	  szigetelő,	  villamos	  gép	  vagy	  berendezés	  szigetelőszerelvénye,	  villamos	  vezető	  védőcsöve	   t CP
4	  827 279012 30 0 055 - - - Elektromos szigetelő (az üvegből, kerámiából készült kivételével) t PR
4	  828

279012 80 0 055
- - - Szigetelőszerelvény elektromos géphez, a kerámiából és műanyagból készültek kivételével, villamos 
vezető védőcső, fémalappal, szigetelőanyaggal bevonva t PR

4	  829 279013	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Szénelektróda	  és	  egyéb	  villamossági	  célú	  szén-‐	  vagy	  grafittermék t CP
4	  830 279013 30 0 055 - - - Kemencében használt szénelektróda t PR
4	  831 279013 50 0 055 - - - Szénelektróda (a kemencében használt kivételével) t PR
4	  832 279013 70 0 055 - - - Szénkefe t PR
4	  833

279013 90 0 055 - - - Elektromos célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk (a szénelektróda, szénkefe kivételével) t PR
4	  834

279020	  00	  0	  055
-‐	  Folyadékkristályos	  vagy	  fénykibocsátó	  diódás	  kijelző	  panelek;	  elektronikus	  hang	  vagy	  vizuális	  
jelzőberendezés t CP

4	  835 279020 20 0 055 - - Jelzőtábla, folyadékkristályos eszközzel (LCD) működő t PR
4	  836 279020 50 0 055 - - Jelzőtábla, fénykibocsátó diódákkal (LED) működő t PR
4	  837 279020 80 0 055 - - Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés t PR
4	  838

279030	  00	  0	  706
-‐	  Villamos	  forrasztó-‐,	  keményforrasztó	  és	  hegesztőszerszám,	  hőhatással	  működő	  felületmegmunkáló	  és	  
szórógép,	  berendezés,	  készülék 1000	  Ft CP
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4	  839
279031	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Villamos	  forrasztó-‐,	  keményforrasztó-‐	  és	  hegesztőszerszám,	  hőhatással	  működő	  fém	  vagy	  zsugorított	  
keményfém-‐szóró	  gép	  és	  berendezés db CP

4	  840 279031 09 0 194 - - - Elektromos forrasztópáka és -pisztoly db PR
4	  841 279031 18 0 194 - - - Elektromos forrasztó- vagy keményforrasztó gép és készülék (a forrasztópáka és -pisztoly kivételével) db PR
4	  842 279031 45 0 194 - - - Ellenállásos fémhegesztő elektromos gép és készülék db PR
4	  843 279031 54 0 194 - - - Egészen vagy részben automatikus, elektromos fémívhegesztő gép (beleértve a plazmaívhegesztőt is) db PR
4	  844 279031 63 0 194 - - - Más gép kézi hegesztéshez, bevont elektródával db PR
4	  845 279031 72 0 194 - - - Más védőgázas ívhegesztő db PR
4	  846 279031 81 0 194 - - - Villamos berendezés és készülék fémhegesztéshez/fémszórásra db PR
4	  847

279031 91 0 194
- - - Termoplasztikus anyagok hegesztéséhez használt villamos berendezés, készülék (a félvezető eszközök 
gyártásához használt huzalkötő berendezések kivételével) db PR

4	  848 279032 00 0 706 - - A 8515 vtsz. alá tartozó gép és készülék alkatrésze 1000 Ft PR, CP
4	  849 279033	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  villamos	  berendezés	  alkatrésze,	  egyéb,	  m.n.s.	  gép,	  készülék	  elektromos	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  850

279033 30 0 706
- - - Alkatrész vasút, villamosvasút, közút, belvízi kikötő, kikötői berendezés vagy repülőtér számára használt 
elektromos ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezéshez 1000 Ft PR

4	  851 279033 50 0 706 - - - A 8531 vtsz. alá tartozó készülék alkatrésze 1000 Ft PR
4	  852 279033 70 0 706 - - - Alkatrész egyedi feladatokra szánt elektromos géphez/készülékhez 1000 Ft PR
4	  853 279033 90 0 706 - - - Elektromos alkatrész géphez és készülékhez 1000 Ft PR
4	  854

279040	  00	  0	  706
-‐	  Egyéb,	  m.n.s.	  villamosberendezés	  (beleértve	  az	  elektromágnes,	  elektromágneses	  tengelykapcsoló	  és	  -‐fék,	  
mágneses	  emelőfej,	  elektromos	  részecskegyorsító,	  villamos	  jelgenerátor	  készüléket) 1000	  Ft CP

4	  855 279040 10 0 055 - - Részecskegyorsító t PR
4	  856 279040 30 0 055 - - Szignálgenerátor t PR
4	  857

279040 50 0 055
- - Elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék (az elektromágneses vezérlésű, mechanikus hidraulikus 
vagy pneumatikus fék kivételével) t HU

4	  858
279040 50 0 194

- - Elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék (az elektromágneses vezérlésű, mechanikus hidraulikus 
vagy pneumatikus fék kivételével) db HU

4	  859
279040 60 0 055

- - Elektromágnes és elektromágneses emelőfej és részei (orvosi felhasználású mágnes kivételével) m.n.s. 
elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó- és hasonló munkadarab-befogó szerkezet és részei t PR

4	  860 279040 70 0 194 - - Szolárium (napágy), napozólámpák és hasonló, barnulást segítő elektromos berendezések db PR
4	  861 279050	  00	  0	  194 -‐	  Villamos	  kondenzátor db CP
4	  862 279051 00 0 194 - - Fix értékű kondenzátor 50/60 Hz frekvenciára, legalább 0,5 kvar teljesítményű db PR, CP
4	  863 279052	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  fix	  villamos	  kondenzátor db CP
4	  864

279052 20 0 194
- - - Fix (nem állítható) elektromos kondenzátor, tantálból vagy alumíniumelektrolitból (teljesítménykondenzátor 
kivételével) db PR

4	  865 279052 40 0 194 - - - Egyéb, m.n.s. fix (nem állítható) elektromos kondenzátor db PR
4	  866 279053 00 0 194 - - Változtatható kondenzátor (a beállítható is) db PR, CP
4	  867 279060	  00	  0	  194 -‐	  Villamos	  ellenállás	  (kivéve:	  a	  villamos	  fűtőellenállást) db CP
4	  868 279060	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  Fix	  elektromos	  ellenállás	  (kivéve	  a	  fűtő	  ellenállás,	  állandó	  értékű	  szén-‐,	  film,	  fémréteg-‐ellenállás) db HU
4	  869

279060 35 0 194
- - - Legfeljebb 20 W teljesítményű fix (nem állítható) elektromos ellenállás (a fűtőellenállás és a fix (nem 
állítható) tömör vagy réteg szén ellenállás kivételével) db PR

4	  870
279060 37 0 194

- - - 20 W-nál nagyobb teljesítményű fix (nem állítható) elektromos ellenállás (a fűtőellenállás és a fix (nem 
állítható) tömör vagy réteg szén ellenállás kivételével) db PR

4	  871 279060	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  Változtatható	  huzalellenállás db HU
4	  872 279060 55 0 194 - - - Változtatható huzalellenállás legfeljebb 20 W teljesítményig db PR
4	  873 279060 57 0 194 - - - Változtatható huzalellenállás 20 W teljesítmény felett db PR
4	  874

279060 80 0 194

- - Fix (nem állítható) tömör vagy réteg szén ellenállás (a fűtőellenállás kivételével); elektromos változtatható 
ellenállás, beleértve a szabályozó ellenállást (reosztat) és potenciométert (a változtatható huzalellenállás és a 
fűtőellenállás kivételével) db PR

4	  875
279070	  00	  0	  706

-‐	  Vasúti,	  belvízi,	  repülőtéri,	  valamint	  a	  villamosoknál,	  utaknál,	  parkolóknál,	  kikötőkben	  használt	  villamos	  
jelző,	  biztonsági	  vagy	  ellenőrző	  készülék 1000	  Ft CP

4	  876 279070 10 0 706 - - Elektromos ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezés vasút, villamosvasút számára 1000 Ft PR
4	  877

279070 30 0 055
- - Elektromos ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezés közút, belvízi kikötő, kikötői berendezés vagy 
repülőtér számára t PR

4	  878 279080	  00	  0	  706 -‐	  Villamos	  kondenzátor,	  ellenállás,	  reosztát	  és	  potenciométer 1000	  Ft CP
4	  879 279081 00 0 706 - - Alkatrész fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátorhoz 1000 Ft PR, CP
4	  880

279082 00 0 706
- - Alkatrész elektromos ellenálláshoz (beleértve a szabályozó ellenállást [reosztát] és a potenciométert is) (a 
fűtőellenállás kivételével) 1000 Ft PR, CP

4	  881 279090	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  villamos	  berendezés	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  882 279099 00 0 706 - - Egyéb villamos berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  883 CK	   GÉP,	  GÉPI	  BERENDEZÉS	  GYÁRTÁSA
4	  884 28	   GÉP,	  GÉPI	  BERENDEZÉS	  GYÁRTÁSA
4	  885 28.1	   ÁLTALÁNOS	  RENDELTETÉSŰ	  GÉP	  GYÁRTÁSA
4	  886 28.11	   MOTOR,	  TURBINA	  GYÁRTÁSA	  (KIVÉVE:	  LÉGI-‐,	  KÖZÚTIJÁRMŰ-‐MOTOR) TE
4	  887 281110	  00	  0	  194 -‐	  Motor	  (kivéve:	  repülő-‐,	  gépjármű-‐	  és	  kerékpármotorok) db CP
4	  888 281111 00 0 194 - - Hajó kívül felszerelhető szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motorja db PR, CP
4	  889

281112 00 0 194

- - Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor tengeri hajózáshoz (hajón kívül 
felszerelhető motorok kivételével) és egyéb használatra (a repülőgépmotor és a 87. árucsoportban szereplő 
vtsz-ek alá tartozó járműmotor kivételével) db PR, CP

4	  890 281113	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  kompressziógyújtású,	  belső	  égésű	  motor db CP
4	  891 281113	  10	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Kompressziós	  gyújtású,	  belső	  égésű,	  dugattyús	  motor	  hajózáshoz db HU
4	  892

281113 11 0 194
- - - - Legfeljebb 200 kW teljesítményű, tengeri hajózáshoz használt kompressziós gyújtású, belső égésű, 
dugattyús motor (dízel vagy féldízel) db PR

4	  893
281113 15 0 194

- - - - 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1 000 kW teljesítményű, tengeri hajózáshoz használt kompressziós 
gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel) db PR

4	  894
281113 19 0 194

- - - - Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel) tengeri hajózáshoz, 1 000 
kW-ot meghaladó teljesítményű db PR

4	  895 281113 20 0 194 - - - Kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) vasúti hajtómotor db PR
4	  896 281113	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Kompressziós	  gyújtású,	  belső	  égésű,	  dugattyús	  ipari	  motor	  -‐	  legfeljebb	  100	  kW	  teljesítményű db HU
4	  897

281113 31 0 194
- - - - Ipari felhasználású, kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel), 
legfeljebb 15 kW teljesítményű db PR
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4	  898
281113 33 0 194

- - - - Ipari felhasználású, kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel), 15 kW-
ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW teljesítményű db PR

4	  899
281113 35 0 194

- - - - Ipari felhasználású, kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel), 30 kW-
ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW teljesítményű db PR

4	  900
281113 37 0 194

- - - - Ipari felhasználású, kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel), 50 kW-
ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW teljesítményű db PR

4	  901
281113	  50	  0	  194

-‐	  -‐	  -‐	  Kompressziós	  gyújtású,	  belső	  égésű,	  dugattyús	  ipari	  motor	  (dízel-‐,	  vagy	  féldízel),	  100	  kW-‐nál	  nagyobb,	  
de	  legfeljebb	  200	  kW	  teljesítményű db HU

4	  902
281113 53 0 194

- - - - Ipari felhasználású, kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel), 100 kW-
ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW teljesítményű db PR

4	  903
281113 55 0 194

- - - - Ipari felhasználású, kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel), 200 kW-
ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW teljesítményű db PR

4	  904
281113 57 0 194

- - - - Ipari felhasználású, kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel), 300 kW-
ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW teljesítményű db PR

4	  905
281113	  70	  0	  194

-‐	  -‐	  -‐	  Kompressziós	  gyújtású,	  belső	  égésű,	  dugattyús	  ipari	  motor	  (dízel-‐,	  vagy	  féldízel),	  500	  kW-‐nál	  nagyobb	  
teljesítményű db HU

4	  906
281113 73 0 194

- - - - Ipari felhasználású, kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel), 500 kW-
ot meghaladó, de legfeljebb 1 000 kW teljesítményű db PR

4	  907
281113 75 0 194

- - - - Ipari felhasználású, kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel-, vagy féldízel), 1 000 
kW-ot meghaladó teljesítményű db PR

4	  908 281120	  00	  0	  706 -‐	  Turbina 1000	  Ft CP
4	  909 281121	  00	  0	  111 -‐	  -‐	  Gőzturbina	  vízgőzre	  és	  egyéb	  gőzre kW CP
4	  910 281121 60 0 111 - - - Gőzturbina (víz- vagy más gőzüzemű) kW PR
4	  911 281122 00 0 111 - - Vízturbina és vízikerék kW PR, CP
4	  912 281123 00 0 111 - - Gázturbina (a sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina kivételével) kW PR, CP
4	  913 281124 00 0 194 - - Áramfejlesztő egység, szélenergiát hasznosító db PR, CP
4	  914 281130	  00	  0	  706 -‐	  Turbina	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  915 281131 00 0 706 - - Alkatrész (víz- vagy más gőzüzemű) gőzturbinához 1000 Ft PR, CP
4	  916 281132 00 0 706 - - Alkatrész vízturbinához és vízikerékhez (beleértve a szabályozót is) 1000 Ft PR, CP
4	  917 281133 00 0 706 - - Alkatrész gázturbinához (a sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina kivételével) 1000 Ft PR, CP
4	  918 281140	  00	  0	  706 -‐	  Motor	  alkatrésze 1000	  Ft CP
4	  919

281141 00 0 706
- - Kizárólag vagy elsősorban szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motor alkatrésze (a repülőgépmotorhoz 
való kivételével) 1000 Ft PR, CP

4	  920 281142 00 0 706 - - Kizárólag vagy elsősorban kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor alkatrésze 1000 Ft PR, CP
4	  921

281190	  00	  0	  706
-‐	  Motor,	  turbina	  (kivéve:	  a	  légi-‐,	  közútijármű-‐motor)	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

4	  922
281199 00 0 706

- - Motor, turbina (kivéve: a légi-, közútijármű-motor) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában 1000 Ft CP

4	  923 28.12	   HIDRAULIKUS,	  PNEUMATIKUS	  BERENDEZÉS	  GYÁRTÁSA TE
4	  924 281210	  00	  0	  706 -‐	  Hidraulikus,	  pneumatikus	  lineáris	  működésű	  berendezés	  (kivéve:	  alkatrész) 1000	  Ft CP
4	  925 281211	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Hidraulikus,	  pneumatikus	  lineáris	  működésű	  motor	  (munkahenger) db CP
4	  926 281211 30 0 194 - - - Hidraulikus henger db PR
4	  927 281211 80 0 194 - - - Pneumatikus lineáris működésű indítószerkezet (beleértve a hengert is) db PR
4	  928 281212 00 0 194 - - Forgó hidraulikus és pneumatikus motor db PR, CP
4	  929 281213	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Hidraulikus	  szivattyú db CP
4	  930 281213 20 0 194 - - - Hidraulikus szivattyú (radiál dugattyú) db PR
4	  931 281213 50 0 194 - - - Hidraulikus szivattyú (fogaskerekes) db PR
4	  932 281213 80 0 194 - - - Hidraulikus szivattyú (forgólapátos) db PR
4	  933 281214	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Hidraulikus	  és	  pneumatikus	  szelep t CP
4	  934 281214 20 0 055 - - - Pneumatikus szűrő, szabályozó és olajozó t PR
4	  935 281214 50 0 055 - - - Szelep olajhidraulikus közlőműhöz csőrendszer, kazán, tartály és hasonló részére t PR
4	  936 281214 80 0 055 - - - Szelep pneumatikus közlőműhöz csőrendszer, kazán, tartály és hasonló részére t PR
4	  937 281215	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Szerelt	  hidraulikus	  részegység db CP
4	  938 281215 30 0 194 - - - Hidraulikus szivattyú (axiál dugattyú) db PR
4	  939 281215 80 0 194 - - - Hidraulikus szivattyú (az axiál, radiál, fogaskerekes, forgólapátos kivételével) db PR
4	  940 281216	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Hidraulikus	  rendszer db CP
4	  941 281216 30 0 194 - - - Hidraulikus rendszer (indítószerkezetes tápegység) db PR
4	  942 281216 80 0 194 - - - Hidraulikus rendszer (tápegység) (kivéve az indítószerkezetet) db PR
4	  943 281220 00 0 706 - Hidraulikus és pneumatikus lineáris és forgó motor alkatrésze 1000 Ft PR, CP
4	  944 281290	  00	  0	  706 -‐	  Hidraulikus,	  pneumatikus	  berendezés	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
4	  945 281299 00 0 706 - - Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
4	  946 28.13	   EGYÉB	  SZIVATTYÚ,	  KOMPRESSZOR	  GYÁRTÁSA TE
4	  947 281310	  00	  0	  194 -‐	  Folyadékszivattyú;	  folyadékemelő	  berendezés db CP
4	  948 281311	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Üzemanyag-‐szivattyú,	  kenőanyag-‐szivattyú,	  hűtőközeg	  szivattyúja,	  betonszivattyú db CP
4	  949

281311 05 0 194
- - - Töltőállomáson vagy szervízben használt üzemanyag- vagy kenőanyag-adagoló szivattyú 
mérőszerkezettel felszerelve vagy úgy kialakítva, hogy mérőszerkezettel felszerelhető legyen db PR

4	  950

281311 25 0 194

- - - Folyadékadagoló szivattyú mérőszerkezettel felszerelve vagy úgy kialakítva, hogy mérőszerkezettel 
felszerelhető legyen (kivéve a töltőállomáson vagy szervízben használt üzemanyag- vagy kenőanyag-adagoló 
szivattyú) db PR

4	  951 281311 45 0 194 - - - Forgószivattyú, kéziszivattyú db PR
4	  952 281311 65 0 194 - - - Üzemanyag-, kenőanyag- és hűtőfolyadék-szivattyú belső égésű motorhoz db PR
4	  953 281311 85 0 194 - - - Betonszivattyú db PR
4	  954 281312	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  dugattyús,	  alternáló	  mozgású	  folyadékszivattyú db CP
4	  955 281312 20 0 194 - - - Vibrációs, adagoló és aránybeállító szivattyú db PR
4	  956 281312 50 0 194 - - - Soros elrendezésű lengődugattyús szivattyú db PR
4	  957 281312 80 0 194 - - - Vibrációs szivattyú, diafragma db PR
4	  958 281313	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  forgó	  mozgású,	  térkiszorításos	  folyadékszivattyú db CP
4	  959 281313 20 0 194 - - - Forgószivattyú, fogaskerekes db PR
4	  960 281313 40 0 194 - - - Forgószivattyú, forgólapátos db PR
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4	  961 281313 60 0 194 - - - Forgószivattyú, csavarszivattyú db PR
4	  962

281313 80 0 194
- - - Forgószivattyú (a perisztaltikus, forgótolattyús és helikális rotorszivattyú is) (a hidraulikus egységek, 
fogaskerekes szivattyú, forgólapátos szivattyú, csavarszivattyú kivételével) db PR

4	  963 281314	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  centrifugális	  folyadékszivattyú;	  egyéb	  szivattyú db CP
4	  964 281314	  10	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Búvárszivattyú,	  szivattyú	  fűtőrendszerhez	  és	  centrifugál-‐szivattyú db HU
4	  965 281314 13 0 194 - - - - Búvárszivattyú, egyfokozatú rotodinamikus belvízátemelő és szennyvízszivattyú db PR
4	  966 281314 15 0 194 - - - - Búvárszivattyú, többfokozatú örvényszivattyú db PR
4	  967 281314 17 0 194 - - - - Lapátkerekes, tömszelence nélküli szivattyú fűtőrendszerhez, melegvízellátáshoz db PR
4	  968 281314 20 0 194 - - - Örvényszivattyú legfeljebb 15 mm kiömlőcsonkkal db PR
4	  969

281314 30 0 194
- - - Centrifugálszivattyú nagyobb mint 15 mm kiömlőcsonk-átmérővel, csatornás forgórészű szivattyú és 
oldalcsatornás szivattyú, periférikus szivattyú, regeneratív szivattyú db PR

4	  970 281314	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Centrifugál	  szivattyú,	  a	  kiömlő	  csonk	  átmérője	  nagyobb,	  mint	  15	  mm,	  egyfokozatú db HU
4	  971

281314 51 0 194
- - - - Centrifugálszivattyú nagyobb mint 15 mm kiömlőcsonk-átmérővel, egyfokozatú, egy belépő lapáttal, 
szoros csatolású db PR

4	  972
281314 53 0 194

- - - - Centrifugálszivattyú nagyobb mint 15 mm kiömlőcsonk-átmérővel, egyfokozatú, egy belépő lapáttal, laza 
csatolású db PR

4	  973 281314 55 0 194 - - - - Centrifugálszivattyú nagyobb mint 15 mm kiömlőcsonk-átmérővel, egyfokozatú, kettős belépő lapáttal db PR
4	  974

281314 60 0 194
- - - Centrifugálszivattyú nagyobb mint 15 mm kiömlőcsonk-átmérővel, többfokozatú (beleértve az önfelszívó 
szivattyút is) db PR

4	  975 281314	  70	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Félaxiális,	  axiális	  örvényszivattyú db HU
4	  976 281314 71 0 194 - - - - Rotodinamikus egyfokozatú félaxiális vagy axiális szivattyú db PR
4	  977 281314 75 0 194 - - - - Rotodinamikus többfokozatú félaxiális vagy axiális szivattyú db PR
4	  978 281314 80 0 194 - - - Más folyadékszivattyú; folyadékemelő db PR
4	  979 281320	  00	  0	  194 -‐	  Levegő-‐	  és	  vákuumszivattyú,	  levegő-‐	  és	  gázkompresszor db CP
4	  980 281321	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Vákuumszivattyú db CP
4	  981

281321 70 0 194
- - - Forgódugattyús vákuumszivattyú, forgólapátos szivattyú, molekuláris szivattyú, Root-szivattyú, diffúziós 
szivattyú, krioszivattyú és adszorpciós szivattyú db PR

4	  982 281321 90 0 194 - - - Folyadékgyűrűs vákuumszivattyú db PR
4	  983 281322 00 0 194 - - Kézi vagy lábműködtetésű légszivattyú db PR, CP
4	  984 281323 00 0 194 - - Hűtőkészülékben használatos kompresszor db PR, CP
4	  985 281324 00 0 194 - - Kerekes alvázra szerelt (mobil) légkompresszor db PR, CP
4	  986 281325	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Turbókompresszor db CP
4	  987 281325 30 0 194 - - - Turbókompresszor, egyfokozatú db PR
4	  988 281325 50 0 194 - - - Turbókompresszor, többfokozatú db PR
4	  989 281326	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Dugattyús	  kompresszor,	  alternáló	  mozgású db CP
4	  990

281326 30 0 194
- - - Alternáló mozgást végző, dugattyús kompresszor, manometrikus teljesítménye legfeljebb 15 bar, az 
átáramló mennyiség óránként legfeljebb 60 m3 db PR

4	  991
281326 50 0 194

- - - Alternáló mozgást végző, dugattyús kompresszor, manometrikus teljesítménye legfeljebb 15 bar, az 
átáramló mennyiség óránként 60 m3-t meghaladó db PR

4	  992
281326 70 0 194

- - - Alternáló mozgást végző, dugattyús kompresszor, manometrikus teljesítménye 15 bar-t meghaladó, az 
átáramló mennyiség óránként 120 m3-t nem meghaladó db PR

4	  993
281326 90 0 194

- - - Alternáló mozgást végző, dugattyús kompresszor, manometrikus teljesítménye 15 bar-t meghaladó, az 
átáramló mennyiség óránként 120 m3-t meghaladó db PR

4	  994 281327	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Forgóelemes	  kompresszor,	  egy-‐	  vagy	  többtengelyes db CP
4	  995 281327 30 0 194 - - - Egytengelyes rotációs kompresszor db PR
4	  996 281327	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Többtengelyes	  kompresszor db HU
4	  997 281327 53 0 194 - - - - Többtengelyes csavarkompresszor db PR
4	  998 281327 55 0 194 - - - - Többtengelyes kompresszor (a csavarkompresszor kivételével) db PR
4	  999

281328 00 0 194

- - Légszivattyúk és elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventillátorral, szűrővel is, legfeljebb 120 cm 
nagyságú vízszintes nyílásmérettel (kivéve vákumszivattyú, kézi vagy lábműködtetésű légszivattyú és 
kompresszor) db PR, CP

5	  000 281330	  00	  0	  706 -‐	  Szivattyú,	  kompresszor	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  001 281331 00 0 706 - - Alkatrész folyadékszivattyúhoz és folyadékemelőhöz (elevátorhoz) 1000 Ft PR, CP
5	  002 281332 00 0 706 - - Alkatrész lég- és vákuumszivattyúhoz, lég-/gázkompresszorhoz, kürtőhöz és ventilátorhoz 1000 Ft PR, CP
5	  003 281390	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  szivattyú,	  kompresszor	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  004 281399 00 0 706 - - Egyéb szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  005 28.14	   CSAP,	  SZELEP	  GYÁRTÁSA TE
5	  006

281410	  00	  0	  055
-‐	  Csap,	  szelep,	  tolózár	  és	  hasonló	  fémszerelvények	  csővezetékhez,	  kazánhoz,	  tartályhoz,	  medencéhez	  és	  
egyéb	  hasonló	  berendezéshez t CP

5	  007 281411	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Nyomáscsökkentő,	  -‐szabályozó,	  -‐vizsgáló	  és	  biztonsági	  szelep t CP
5	  008

281411 20 0 055
- - - Nyomáscsökkentő szelep öntöttvasból vagy öntött acélból, csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz és 
hasonlóhoz (kivéve az olajozóval és szűrővel felszerelteket) t PR

5	  009
281411 40 0 055

- - - Nyomáscsökkentő szelep, csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz és hasonlóhoz (kivéve az öntöttvasból 
vagy öntött acélból készülteket és az olajozóval és szűrővel felszerelteket) t PR

5	  010 281411 60 0 055 - - - Visszacsapó szelep csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz és hasonlóhoz t PR
5	  011 281411 70 0 055 - - - Szelep pneumatikus gumihoz és belső tömlőhöz t PR
5	  012 281411 80 0 055 - - - Biztonsági vagy nyomáskiegyenlítő szelep csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz és hasonlóhoz t PR
5	  013

281412	  00	  0	  055
-‐	  -‐	  Csap,	  szelep,	  hasonló	  fémszerelvény	  mosdóhoz,	  fürdőkádhoz,	  bidéhez,	  vízgyűjtő	  medencéhez,	  központi	  
fűtés	  radiátorszelepe t CP

5	  014

281412	  30	  0	  055

-‐	  -‐	  -‐	  Csap,	  szelep	  mosogatóhoz,	  mosdóhoz,	  bidéhez,	  ciszternához	  stb.	  (kivéve	  a	  nyomáscsökkentő	  szelep,	  az	  
hidraulika	  és	  	  pneumatika	  egységeinek	  szelepe,	  a	  visszacsapó	  szelep,	  a	  biztonsági	  és	  nyomáskiegyenlítő	  
szelep) t HU

5	  015

281412 33 0 055

- - - - Keverőcsap (szelep) mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez, ciszternához stb., kivéve a nyomáscsökkentő 
szelepet vagy az olajhidraulikus/pneumatikus közlőműhöz való szelepet, visszacsapó szelepet, 
biztonsági/nyomáskiegyenlítő szelepet t PR

5	  016

281412 35 0 055

- - - - Csap, csapszerelvény és szelep mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez, ciszternához stb., kivéve a 
nyomáscsökkentő szelepet/olajhidraulikus közlőműhöz való szelepet, visszacsapó szelepet, biztonsági és 
nyomáskiegyenlítő szelepet t PR

5	  017 281412	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Szabályozó	  szelep,	  központi	  fűtés	  radiátorához t HU
5	  018 281412 53 0 055 - - - - Központi fűtés radiátorához hőszabályozó szelep t PR
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5	  019 281412 55 0 055 - - - - Központi fűtés radiátorához szelep (kivéve hőszabályozó szelep) t PR
5	  020 281413	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Folyamatirányító,	  kapuzó	  szelep,	  gömbházas	  szelep,	  egyéb	  szelep t CP
5	  021 281413	  10	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Folyamatirányító	  szelep t HU
5	  022 281413 13 0 055 - - - - Hőmérséklet-szabályozó (kivéve hőszabályozó szelep központi fűtés radiátorához) t PR
5	  023

281413 15 0 055

- - - - Folyamatirányító szelep csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz stb., kivéve a nyomáscsökkentő szelepet 
vagy az olajhidraulikus/pneumatikus közlőműhöz való szelepet, visszacsapó szelepet, 
biztonsági/nyomáskiegyenlítő szelepet, hőmérséklet-szabályozó szelepet t PR

5	  024 281413	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  tolózár t HU
5	  025 281413 33 0 055 - - - - Más tolózár, öntöttvasból t PR
5	  026 281413 35 0 055 - - - - Más tolózár, acélból t PR
5	  027 281413 37 0 055 - - - - Más tolózár, egyéb anyagból t PR
5	  028 281413	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Gömbházas	  szelep t HU
5	  029 281413 53 0 055 - - - - Gömbházas szelep, öntöttvasból t PR
5	  030 281413 55 0 055 - - - - Gömbházas szelep, acélból t PR
5	  031 281413 57 0 055 - - - - Más gömbházas szelep t PR
5	  032 281413	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  szelep t HU
5	  033 281413 73 0 055 - - - - Golyós és csészés szelep t PR
5	  034 281413 75 0 055 - - - - Pillangószelep t PR
5	  035 281413 77 0 055 - - - - Diafragmaszelep t PR
5	  036 281413 80 0 055 - - - Más készülék t PR
5	  037

281420 00 0 706
- Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék alkatrésze csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz és 
hasonlóhoz (a nyomáscsökkentő szelep és a hőszabályozóval vezérelt szelep is) 1000 Ft PR, CP

5	  038 281490	  00	  0	  706 -‐	  Csap,	  szelep	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  039 281499 00 0 706 - - Csap, szelep gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  040 28.15	   CSAPÁGY,	  ERŐÁTVITELI	  ELEM	  GYÁRTÁSA TE
5	  041 281510	  00	  0	  055 -‐	  Golyós-‐	  és	  görgőscsapágy t CP
5	  042 281510 30 0 055 - - Golyóscsapágy t PR
5	  043 281510	  50	  0	  055 -‐	  -‐	  Kúpgörgős,	  hordógörgős,	  hengergörgős	  csapágy t HU
5	  044 281510 53 0 055 - - - Kúpgörgős csapágy (beleértve a kúp és a kúpgörgő szerelvényeit is) t PR
5	  045 281510 55 0 055 - - - Hordógörgős csapágy t PR
5	  046 281510 57 0 055 - - - Hengergörgős csapágy (a görgős csapágy és a tűgörgős csapágy kivételével) t PR
5	  047 281510 70 0 055 - - Tűgörgős csapágy t PR
5	  048

281510 90 0 055
- - Görgős csapágy (beleértve a golyós/görgős csapágy kombinációját is) (a kúpgörgős csapágy, a 
hordógörgős csapágy, a tűgörgős csapágy kivételével) t PR

5	  049 281520	  00	  0	  055 -‐	  Fogaskerekes	  hajtómű,	  egyéb	  erőátviteli	  elem	  (csapágy,	  kerekes	  és	  egyéb	  hajtás) t CP
5	  050 281521	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Tagokból	  szerelt	  vas-‐	  és	  acéllánc t CP
5	  051 281521 30 0 055 - - - Vas vagy acél görgős lánc kerékpárhoz és motorkerékpárhoz t PR
5	  052 281521 50 0 055 - - - Vas vagy acél görgős lánc (a kerékpárhoz és motorkerékpárhoz felhasznált kivételével) t PR
5	  053 281521 70 0 055 - - - Vas vagy acél csuklós lánc (a görgős lánc kivételével) t PR
5	  054 281522	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Erőátviteli	  elem	  (beleértve	  a	  bütykös	  és	  forgattyús	  tengelyt	  is) t CP
5	  055 281522 30 0 055 - - - Forgattyú és forgattyústengely: t PR
5	  056 281522 50 0 055 - - - Kardántengely t PR
5	  057 281522 70 0 055 - - - Más tengely t PR
5	  058 281523	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Csapágyház,	  siklócsapágyak t CP
5	  059 281523 30 0 055 - - - Csapágyház golyós- vagy görgőscsapággyal t PR
5	  060 281523 50 0 055 - - - Csapágyház, golyós- vagy görgőscsapágy nélkül; siklócsapágy t PR
5	  061 281524	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Fogaskerekes	  hajtómű,	  golyós	  és	  egyéb	  áttétmű t CP
5	  062 281524	  30	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Fogaskerekes	  áttétmű	  helyhez	  kötött	  berendezéshez t HU
5	  063 281524 32 0 055 - - - - Fogaskerék helyhez kötött berendezéshez, homlok- és ferde fogazású fogaskerék t PR
5	  064 281524 33 0 055 - - - - Fogaskerék…, kúp- és kúp/homlok fogaskerék és ferde fogazású fogaskerék t PR
5	  065 281524 34 0 055 - - - - Fogaskerék…, csigakerekes hajtómű t PR
5	  066 281524 40 0 055 - - - Más fogaskerék t PR
5	  067

281524 50 0 055
- - - Fogaskerékszekrény és más sebességváltó géphez és szárazföldi/vízi járművekhez, a fogaskerék és 
fogaskerekes hajtómű kivételével t PR

5	  068 281524	  70	  0	  055 -‐	  -‐	  -‐	  Golyó-‐	  és	  görgőbetétes	  mozgató	  csavarszerkezet	  és	  közlőmű	  egyéb	  része t HU
5	  069 281524 73 0 055 - - - - Golyó- és görgőbetétes mozgató csavarszerkezet t PR
5	  070

281524 75 0 055
- - - - Más közlőműrész (a fogaskerék és fogaskerekes hajtómű, a golyó- és görgőbetétes mozgató 
csavarszerkezet, fogaskerékszekrény és más sebességváltó kivételével) t PR

5	  071 281525 00 0 055 - - Lendkerék, szíjtárcsa (az ékszíjtárcsa is) t PR, CP
5	  072 281526 00 0 055 - - Tengelykapcsoló és tengelykötés (az univerzális kötés is) t PR, CP
5	  073 281530	  00	  0	  706 -‐	  Fogaskerekes	  hajtómű	  csapágy,	  erőátviteli	  készülék	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  074 281531	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Csapágygolyó,	  -‐tű,	  -‐görgő,	  a	  golyós-‐	  vagy	  gördülőcsapágy	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  075 281531 30 0 055 - - - Golyó, tű és görgő golyós- és görgőscsapágyhoz t PR
5	  076 281531 50 0 706 - - - Golyós- és görgőscsapágy alkatrészei (a golyó, tű és görgő kivételével) 1000 Ft PR
5	  077 281532 00 0 706 - - Csuklós lánc vas és acél részei 1000 Ft PR, CP
5	  078 281539	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Csapágy	  és	  erőátviteli	  készülék	  m.n.s.	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  079 281539 30 0 706 - - - Alkatrész csapágyházhoz 1000 Ft PR
5	  080

281539 50 0 706

- - - Alkatrész közlőműhöz, vezérműtengelyhez és forgattyústengelyhez, forgattyúhoz, siklócsapágyhoz, 
fogaskerékhez, golyó- és görgőbetétes mozgató csavarszerkezethez, fogaskerékszekrényhez, 
forgatónyomaték-átalakítóhoz, lendkerékhez, szíjtárcsához, tengelykapcsolóhoz, tengelykötéshez, univerzális 
kötéshez 1000 Ft PR

5	  081
281590	  00	  0	  706

-‐	  Csapágy,	  fogaskerekes	  hajtómű,	  erőátviteli	  készülék	  és	  elemei	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  
végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

5	  082
281599 00 0 706

- - Csapágy, fogaskerekes hajtómű, erőátviteli készülék és elemei gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában 1000 Ft CP

5	  083 28.2	   EGYÉB	  ÁLTALÁNOS	  RENDELTETÉSŰ	  GÉP	  GYÁRTÁSA
5	  084 28.21	   FŰTŐBERENDEZÉS,	  KEMENCE	  GYÁRTÁSA TE
5	  085 282110	  00	  0	  706 -‐	  Kemence,	  kemenceégő	  és	  alkatrészeik 1000	  Ft CP
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5	  086 282111	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Kemenceégők;	  tüzelőberendezés	  egységei	  (mechanikus	  rostély,	  hamuürítő	  és	  hasonlók) db CP
5	  087 282111 30 0 194 - - - Égőfej folyékony tüzelőanyag elégetésére db PR
5	  088 282111 50 0 194 - - - Égőfej szilárd vagy gáz-halmazállapotú tüzelőanyag elégetésére (beleértve a kombinált égőfejet is) db PR
5	  089

282111 70 0 194
- - - Mechanikus tüzelőberendezés (mechanikus rostéllyal, mechanikus vagy önműködő hamukiürítővel és 
hasonló szerkezettel felszerelve is) db PR

5	  090
282112	  00	  0	  706

-‐	  -‐	  Ipari	  vagy	  laboratóriumi	  kazánok	  és	  nem	  villamos	  kemencék,	  beleértve	  a	  hulladékégető	  kemencéket	  is	  
(kivéve:	  a	  sütőipari	  kemence) 1000	  Ft CP

5	  091 282112 30 0 194 - - - Nem elektromos, érc, pirit és fém pörkölésére, olvasztására és hőkezelésére szolgáló kemence db PR
5	  092

282112 70 0 055

- - - Nem elektromos ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a hamvasztókemencét is (érc, pirit 
és fém pörkölésére, olvasztására és hőkezelésére szolgáló kemence, sütőipari kemence, szárítókemence és 
krakkolási eljárásra szolgáló kemence kivételével) t PR

5	  093
282113	  00	  0	  706

-‐	  -‐	  Villamosipari,	  laboratóriumi	  kályha,	  kemence;	  indukciós	  vagy	  ellenállásos	  fűtésű	  elektromos	  hőkezelő	  
készülék,	  berendezés 1000	  Ft CP

5	  094 282113 30 0 194 - - - Elektromos sütőipari és kekszsütő db PR
5	  095

282113	  50	  0	  055
-‐	  -‐	  -‐	  Ellenállás-‐fűtésű,	  indukciós	  és	  egyéb	  elektromos,	  ipari	  vagy	  laboratóriumi	  	  kemence	  és	  kályha,	  
Infravörös	  sugárral	  működő	  kemence t HU

5	  096 282113 51 0 055 - - - - Ellenállás-fűtésű, ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha (a sütőipari és kekszsütő kivételével) t PR
5	  097 282113 53 0 055 - - - - Elektromos, ipari vagy laboratóriumi indukciós kemence és kályha t PR
5	  098

282113 54 0 055
- - - - Elektromos kemence vagy kályha (kivéve indukciós és ellenállás-fűtésű), egyéb indukciós 
fűtőberendezés t PR

5	  099 282114	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Alkatrész,	  tartozék	  égőegységhez,	  kemencéhez,	  kályhához 1000	  Ft CP
5	  100

282114 30 0 706

- - - Alkatrész folyékony, por alakú szilárd vagy gáz-halmazállapotú tüzelőanyag elégetésére szolgáló égőfej (-
rózsa) részére; mechanikus tüzelőberendezéshez, mechanikus rostélyhoz, mechanikus vagy önműködő 
hamukiürítőhöz és hasonló szerkezethez 1000 Ft PR

5	  101 282114 50 0 706 - - - Alkatrész nem elektromos, ipari vagy laboratóriumi indukciós kemencéhez és kályhához 1000 Ft PR
5	  102

282114 70 0 706
- - - Alkatrész ipari vagy laboratóriumi, elektromos, indukciós vagy dielektromos fűtésű kemencéhez és 
kályhához vagy fűtőberendezéshez 1000 Ft PR

5	  103 282190	  00	  0	  706 -‐	  Kemence,	  kemenceégő	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  104 282199 00 0 706 - - Kemence, kemenceégő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  105 28.22	   EMELŐ-‐,	  ANYAGMOZGATÓ	  GÉP	  GYÁRTÁSA TE
5	  106 282210	  00	  0	  706 -‐	  Emelő-‐	  és	  anyagmozgató	  gép,	  berendezés	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  107 282211	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  M.n.s	  csigasor	  és	  emelő db CP
5	  108 282211 30 0 194 - - - Elektromotoros meghajtású csigasor, csigás emelő (a gépjárműemelő kivételével) db PR
5	  109 282211 70 0 194 - - - Csigasor, csigás emelő, elektromotor nélkül (a vedres felvonó és a csigás gépjárműemelő kivételével) db PR
5	  110 282212 00 0 194 - - Csörlő és hajóorsó (kivéve azokat, amelyeket gépjárművek emelésére használnak) db PR, CP
5	  111 282213	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Járműemelő,	  csigás	  emelő	  gépjárműhöz db CP
5	  112 282213 30 0 194 - - - Garázsban használatos, beépített gépjárműemelő rendszer db PR
5	  113 282213 50 0 194 - - - Hidraulikus emelő és csigasor gépjárművek emelésére (kivéve a garázsban használatosat) db PR
5	  114

282213 70 0 194
- - - Emelő és csigasor gépjárművek emelésére (kivéve a garázsban használatos, beépített gépjárműemelő 
rendszert, a hidraulikus emelőt és csigasort) db PR

5	  115 282214	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Árbocdaru,	  daru,	  mobildaru,	  bakdaru,	  közúti	  jármű,	  rászerelt	  daruval db CP
5	  116 282214 20 0 194 - - - Magaspályás futódaru rögzített tartószerkezeten db PR
5	  117 282214	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Anyagmozgató	  daru,	  bakdaru,	  híddaru db HU
5	  118 282214 33 0 194 - - - - Gumikerekes mozgó emelőkeret és terpeszdaru db PR
5	  119 282214 35 0 194 - - - - Szállítódaru, bakdaru és híddaru db PR
5	  120 282214 40 0 194 - - - Toronydaru és portál- vagy lábazatos karosdaru db PR
5	  121

282214 50 0 194
- - - Önjáró emelőberendezés, amelyet úgy szereltek fel, hogy síneken járjon építési területen, külszíni 
bányában és hasonló helyszíneken db PR

5	  122 282214 60 0 194 - - - Emelőberendezés közúti járműre szerelhető kivitelben db PR
5	  123

282214 70 0 194
- - - Emelőberendezés, kivéve a magaspályás futódarut, a torony-, szállító-, bak-, portál-, híd- vagy lábazatos 
karosdarut, a gumikerekes mozgó emelőkeretet és terpeszdarut, az önjáró gépet db PR

5	  124 282215	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Villás	  emelőtargonca,	  egyéb	  üzemi	  targonca	  és	  vasúti	  pályaudvari	  vontatótargonca db CP
5	  125 282215	  10	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Villás	  emelőtargonca,	  elektromotoros,	  önjáró db HU
5	  126 282215 13 0 194 - - - - Önjáró villás emelőtargonca, elektromotoros, legalább 1 méter emelőmagassággal db PR
5	  127 282215 15 0 194 - - - - Önjáró villás emelőtargonca, elektromotoros, kevesebb mint 1 méter emelőmagassággal db PR
5	  128 282215 30 0 194 - - - Önjáró targonca emelő- vagy szállítószerkezettel, elektromotor nélkül db PR
5	  129

282215 50 0 194
- - - Villás emelőtargonca és más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel (az önjáró targonca 
kivételével) db PR

5	  130
282215 70 0 194

- - - Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő 
területén vagy repülőtéren áru rövid távolságú szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató db PR

5	  131 282216	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Felvonó,	  vedres	  felvonó,	  mozgólépcső,	  mozgójárda db CP
5	  132 282216 30 0 194 - - - Elektromos működtetésű lift és vedres felvonó db PR
5	  133 282216 50 0 194 - - - Lift és vedres felvonó (kivéve az elektromos működtetésűt) db PR
5	  134 282216 70 0 194 - - - Mozgólépcső és mozgójárda db PR
5	  135 282217	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Pneumatikus	  és	  egyéb	  folyamatos	  működésű,	  anyagot,	  árut	  továbbító	  szállítóberendezés,	  konvejor db CP
5	  136 282217 40 0 194 - - - Pneumatikus elevátor és szállítószalag db PR
5	  137 282217 50 0 194 - - - Serleges típusú folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag, áruk vagy anyagok szállítására db PR
5	  138 282217 70 0 194 - - - Szalagos típusú folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag, áruk vagy anyagok szállítására db PR
5	  139

282217	  90	  0	  194
-‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  folyamatos	  üzemű	  emelőmű,	  szállítószalag,	  áruk	  vagy	  anyagok	  szállítására	  (kivéve	  	  pneumatikus,	  
a	  speciálisan	  föld	  alatti	  üzemeltetésre	  tervezett	  berendezés,	  a	  serleges	  és	  szalagos	  típusú) db HU

5	  140
282217 93 0 194

- - - - Görgős szállítószalag áruk vagy anyagok szállítására (a pneumatikus, a speciálisan föld alatti 
üzemeltetésre tervezett, a serleges típusú és a szalagos típusú elevátor és szállítószalag kivételével) db PR

5	  141
282217 95 0 194

- - - - Folyamatos üzemű elevátor/szállítószalag, áruk vagy anyagok szállítására (kivéve a pneumatikus, a föld 
alatti üzemeltetésre tervezett, a serleges típusú, a szalagos típusú, és a görgős elevátor/szállítószalag) db PR

5	  142 282218	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  emelő-‐,	  anyagmozgató-‐,	  rakodó-‐	  és	  ürítő	  (kirakodó)	  berendezés db CP
5	  143 282218 20 0 194 - - - Ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó és siklóvonó szerkezet db PR
5	  144 282218 40 0 194 - - - M.n.s. emelő-, mozgató-, be- és kirakógép db PR
5	  145 282218 50 0 194 - - - Speciálisan mezőgazdasági célra tervezett rakodóberendezés db PR
5	  146 282219	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Emelő-‐,	  anyagmozgató	  berendezés	  alkatrésze 1000	  Ft CP
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5	  147 282219 30 0 706 - - - A 8425, 8427 és 8428 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze (a lift, vedresemelő vagy mozgólépcső kivételével) 1000 Ft PR
5	  148 282219 50 0 706 - - - Lift, vedresemelő- vagy mozgólépcső-alkatrész 1000 Ft PR
5	  149

282219 70 0 706

- - - M.n.s. alkatrész rakodó- vagy emelőszerkezettel fel nem szerelt, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy 
repülőtéren áru rövid távolságú szállítására használatos önjáró üzemi targoncához, beleértve a vasúti 
pályaudvar peronján használt vontatót is 1000 Ft PR

5	  150 282220 00 0 055 - Vödör, kotrókanál, markoló és fogó daruhoz, kotrógéphez és más hasonló géphez t PR, CP
5	  151 282290	  00	  0	  706 -‐	  Emelő-‐,	  anyagmozgató	  berendezés	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  152 282299 00 0 706 - - Emelő, anyagmozgató berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  153 28.23	   IRODAGÉP	  GYÁRTÁSA	  (KIVÉVE:	  SZÁMÍTÓGÉP	  ÉS	  PERIFÉRIÁI) TE
5	  154 282310	  00	  0	  194 -‐	  Írógép,	  szövegszerkesztő	  gép,	  számológép db CP
5	  155 282311 00 0 194 - - Írógép és szövegszerkesztő gép db PR, CP
5	  156

282312 00 0 194
- - Elektromos számológép és zsebméretű adatfelvevő, -visszajátszó és -megjelenítő gépek 
számolófunkcióval db PR, CP

5	  157 282313 00 0 194 - - Könyvelőgép, pénztárgép, postai gép, jegykiadó gép és hasonló, számolóeszközt tartalmazó gépek db PR, CP
5	  158 282320	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  irodai	  gép	  és	  alkatrészei 1000	  Ft CP
5	  159 282321 00 0 194 - - Optikai rendszert tartalmazó másológép, kontakt- vagy hőmásológép db PR, CP
5	  160 282322 00 0 194 - - Irodai típusú ofszetnyomó gép ívadagolóval, az ív mérete legfeljebb 22 cm x 36 cm db PR, CP
5	  161 282323 00 0 194 - - Egyéb irodai gép db PR, CP
5	  162 282324 00 0 706 - - Írógép és számológép alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR, CP
5	  163 282325 00 0 706 - - A 8472 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR, CP
5	  164 282326 00 0 706 - - 8443 3 vtsz. alá tartozó nyomtató alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR, CP
5	  165

282390	  00	  0	  706
-‐	  Irodai,	  könyvelő	  gépekkel	  kapcsolatos	  ipari	  szolgáltatások;	  irodai	  gépek	  (kivéve:	  a	  számítógép	  és	  
perifériái)	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

5	  166 282391 00 0 706 - - Irodai, könyvelőgépekkel kapcsolatos ipari szolgáltatások (kivéve: a számítógép és perifériái) 1000 Ft CP
5	  167

282399 00 0 706
- - Irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában 1000 Ft CP

5	  168 28.24	   GÉPI	  MEGHAJTÁSÚ	  HORDOZHATÓ	  KÉZI	  SZERSZÁMGÉP	  GYÁRTÁSA TE
5	  169 282410	  00	  0	  194 -‐	  Elektromechanikus	  és	  egyéb	  gépi	  meghajtású	  hordozható	  kéziszerszám db CP
5	  170 282411	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Elektromechanikus	  kéziszerszám,	  beépített	  villanymotorral db CP
5	  171 282411	  10	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Elektromechanikus,	  elektropneumatikus	  kézifúró db HU
5	  172 282411 13 0 194 - - - - Külső energiaforrás nélkül működő elektromechanikus kézifúró db PR
5	  173 282411 15 0 194 - - - - Mindenfajta, kézi használatú elektropneumatikus fúró db PR
5	  174

282411 17 0 194
- - - - Mindenfajta elektromechanikus kézifúró (a külső energiaforrás nélkül működő, elektropneumatikus 
kézifúró kivételével) db PR

5	  175 282411 20 0 194 - - - Külső energiaforrás nélkül működő elektromechanikus kéziszerszám (fúró, fűrész kivételével) db PR
5	  176 282411 23 0 194 - - - Elektromechanikus láncfűrész db PR
5	  177 282411 25 0 194 - - - Elektromechanikus körfűrész db PR
5	  178 282411 27 0 194 - - - Elektromechanikus kézifűrész (a láncfűrész és a körfűrész kivételével) db PR
5	  179 282411 50 0 194 - - - Külső energiaforrással működő kézi használatú köszörülő, csiszoló és gyalu, beépített villamos motorral db PR
5	  180 282411 80 0 194 - - - Elektromechanikus sövény- és pázsitnyíró db PR
5	  181

282411 85 0 194
- - - Külső energiaforrással működő elektromechanikus kéziszerszám, beépített villamos motorral (kivéve 
fűrész, fúró, köszörű, csiszoló, gyalu, sövény- és pázsitnyíró) db PR

5	  182 282412	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  gépi	  meghajtású	  hordozható	  kéziszerszám db CP
5	  183 282412 40 0 194 - - - Kézi használatú szerszám, pneumatikus, forgó típusú, beleértve a kombinált ütve-forgó típust is db PR
5	  184 282412 60 0 194 - - - Láncfűrész beépített nem elektromos motorral db PR
5	  185 282412 80 0 194 - - - Kéziszerszám, hidraulikus vagy beépített nem elektromos motorral (a láncfűrész kivételével) db PR
5	  186 282420	  00	  0	  706 -‐	  Gépi	  meghajtású	  hordozható	  kéziszerszám	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  187

282421 00 0 706
- - Alkatrész láncfűrészhez és más, beépített motorral rendelkező kéziszerszámhoz (a pneumatikus 
szerszámhoz való kivételével) 1000 Ft PR, CP

5	  188 282422	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  gépi	  meghajtású	  hordozható	  kéziszerszám	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  189 282422 50 0 706 - - - Alkatrész pneumatikus kéziszerszámhoz 1000 Ft PR
5	  190

282490	  00	  0	  706 -‐	  Gépi	  meghajtású	  hordozható	  kézi	  szerszám	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  191

282499 00 0 706 - - Gépi meghajtású hordozható kézi szerszám gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  192 28.25	   NEM	  HÁZTARTÁSI	  HŰTŐ,	  LÉGÁLLAPOT-‐SZABÁLYOZÓ	  GYÁRTÁSA TE
5	  193 282510	  00	  0	  194 -‐	  Hőcserélő	  egység;	  nem	  háztartási	  hűtő-‐	  és	  fagyasztó-‐,	  légállapot-‐szabályozó	  berendezés db CP
5	  194 282511	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Hőcserélő	  készülék,	  levegőt	  vagy	  más	  gázt	  cseppfolyósító	  berendezés db CP
5	  195 282511 30 0 194 - - - Hőcserélő egység db PR
5	  196 282511 50 0 194 - - - Levegőt- vagy más gázt cseppfolyósító berendezés db PR
5	  197 282512	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Légállapot-‐szabályozó	  berendezés db CP
5	  198

282512 20 0 194 - - - Ablakra vagy falra szerelhető légkondicionáló berendezés, kompakt készülék vagy szétválasztott rendszer db PR
5	  199 282512 40 0 194 - - - Gépjárművekben használt légkondicionáló berendezés db PR
5	  200

282512 50 0 194
- - - Légkondicionáló gép hűtőegységgel (a gépjárművekben használt kompakt készülék vagy szétválasztott 
rendszer kivételével) db PR

5	  201
282512 70 0 194

- - - Légkondicionáló gép hűtőegység, központi légkezelő egység, VAV doboz és terminál, állandó 
légmennyiséget biztosító egység, klímakonvektor nélkül db PR

5	  202 282513	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Nem	  háztartási	  hűtő-‐	  és	  fagyasztóberendezés,	  hőszivattyú db CP
5	  203 282513	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Hűtött	  kirakat	  és	  pult db HU
5	  204 282513 33 0 194 - - - - Hűtött kirakat és pult hűtőegységgel vagy evaporátorral együtt, fagyasztott élelmiszer tárolására db PR
5	  205 282513 35 0 194 - - - - Hűtött kirakat és pult hűtőegységgel vagy evaporátorral együtt (kivéve fagyasztott élelmiszer tárolására) db PR
5	  206

282513 60 0 194
- - - Hűtőegységgel vagy evaporátorral felszerelt hűtőberendezési tárgy (külön nyitható külső rekeszajtókkal 
rendelkező, kombinált hűtő-fagyasztó gépek, háztartási hűtőgépek, hűtött kirakat és pult kivételével) db PR

5	  207 282513 80 0 194 - - - Hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével db PR
5	  208 282513 90 0 194 - - - Más hűtő- vagy fagyasztókészülék db PR
5	  209 282514	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  M.n.s.	  gáztisztító	  és	  gázszűrő	  berendezés,	  készülék db CP
5	  210 282514 10 0 194 - - - Levegőszűrő és -tisztító gép, készülék (a belső égésű motorhoz való légszűrő kivételével) db PR
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5	  211
282514 30 0 194

- - - Gázszűrő és -tisztító gép, készülék (a légszűrő és a katalitikus eljárást és izotóp-elválasztót használó 
berendezések, készülékek kivételével) db PR

5	  212
282514 40 0 194

- - - Gázszűrő és -tisztító gép, készülék katalitikus eljáráshoz, kivéve a belső égésű motorhoz való légszűrőt, a 
levegőszűrő és -tisztító gépet és készüléket db PR

5	  213 282520	  00	  0	  194 -‐	  Ventilátor	  (kivéve:	  a	  mennyezeten,	  falon,	  tetőn,	  ablakban,	  asztalon	  elhelyezett	  típusokat) db CP
5	  214

282520 30 0 194
- - Axiál ventilátor (a beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel rendelkező asztali, padlóra 
állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor kivételével) db PR

5	  215
282520 50 0 194

- - Centrifugál ventilátor (a beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel rendelkező asztali, 
padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor kivételével) db PR

5	  216

282520 70 0 194

- - Ventilátor (a beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel rendelkező asztali, padlóra állítható, 
falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, az axiál ventilátor és a centrifugál ventilátor 
kivételével) db PR

5	  217 282530	  00	  0	  706 -‐	  Hűtő-‐,	  légállapot-‐szabályozó	  berendezés	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  218 282530 10 0 706 - - Légkondicionáló berendezés alkatrészei (a kondenzátor, abszorber, evaporátor és generátor is) 1000 Ft PR
5	  219 282530 30 0 194 - - Bútor hűtő- vagy fagyasztógép befogadására (beleértve az evaporátort, teljes hűtőegységet is) db PR
5	  220 282530 50 0 194 - - Nem háztartási hűtőkészülék alkatrésze (beleértve az evaporátort és kondenzátort is) db PR
5	  221 282530 70 0 706 - - Hűtőkészülék vagy mélyhűtő és, hőszivattyú m. n. s. alkatrésze 1000 Ft PR
5	  222

282530 80 0 706
- - Az alábbiak m.n.s. alkatrésze: gép, berendezés és laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is, anyagok 
hőmérséklet-változás általi kezelésére; valamint átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő 1000 Ft PR

5	  223
282590	  00	  0	  706

-‐	  Nem	  háztartási	  hűtő-‐,	  légállapot-‐szabályozó	  berendezés	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

5	  224
282599 00 0 706

- - Nem háztartási hűtő-, légállapot-szabályozó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában 1000 Ft CP

5	  225 28.29	   M.N.S.	  EGYÉB	  ÁLTALÁNOS	  RENDELTETÉSŰ	  GÉP	  GYÁRTÁSA	   TE
5	  226 282910	  00	  0	  194 -‐	  Gázfejlesztő,	  desztilláló-‐,	  szűrőberendezés db CP
5	  227 282911 00 0 194 - - Gáz- és vízgázfejlesztő; acetiléngáz-fejlesztő és hasonlók; lepárló és újralepárló (rektifikáló) üzem db PR, CP
5	  228 282912	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Folyadékszűrő	  és	  -‐tisztító	  berendezés db CP
5	  229 282912 30 0 194 - - - Vízszűrő és -tisztító gép, készülék db PR
5	  230 282912 50 0 194 - - - Italszűrő és -tisztító gép, készülék (kivéve a vizet) db PR
5	  231

282912 70 0 194
- - - Szilárd-folyékony frakciók szétválasztására/tisztítására szolgáló gép és készülék, nem vízre és italra, a 
centrifuga, centrifugális szárító, a belső égésű motorhoz való olaj-/benzinszűrő kivételével db PR

5	  232 282913	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Olajszűrő,	  benzinszűrő	  és	  légszűrő	  belső	  égésű	  motorhoz db CP
5	  233 282913 30 0 194 - - - Olaj- vagy benzinszűrő belső égésű motorhoz db PR
5	  234 282913 50 0 194 - - - Légszűrő belső égésű motorhoz db PR
5	  235

282920	  00	  0	  706
-‐	  Palackot	  és	  egyéb	  edényt	  tisztító,	  töltő	  és	  csomagoló	  gép;	  tűzoltó	  készülék,	  szórópisztoly,	  homok-‐	  és	  
gőzfúvó	  gép;	  tömítés 1000	  Ft CP

5	  236 282921	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Palackot	  és	  más	  tartályt	  tisztító,	  töltő	  és	  csomagológép,	  rakománybálázó	  gép db CP
5	  237 282921 20 0 194 - - - Palack és más tartály tisztítására, szárítására szolgáló gép db PR
5	  238

282921 50 0 194
- - - Palack, kanna, doboz, zsák (zacskó) és más tartály töltésére, zárására, dugaszolására vagy címkézésére 
szolgáló gép, ital szénsavazására szolgáló gép db PR

5	  239
282921 80 0 194

- - - Csomagoló- vagy bálázógép (a palack, kanna, doboz, zsák [zacskó] és más tartály töltésére, zárására, 
dugaszolására vagy címkézésére szolgáló gép kivételével) db PR

5	  240
282922	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Tűzoltó	  készülék,	  szórópisztoly,	  homok-‐	  és	  gőzfúvó	  gép,	  hasonló	  eszköz	  (kivéve:	  a	  mezőgazdasági	  szóró-‐,	  
porlasztó	  berendezés) db CP

5	  241 282922 10 0 194 - - - Tűzoltó készülék db PR
5	  242 282922 20 0 194 - - - Szórópisztoly és hasonló készülék db PR
5	  243 282922 30 0 194 - - - Homok-, gőzszóró és hasonló gép (a tűzoltó készülék, a szórópisztoly és hasonló készülék kivételével) db PR
5	  244 282922 40 0 194 - - - Szórásra vagy porlasztásra szolgáló más mechanikus készülék db PR
5	  245 282923 00 0 055 - - Két vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és hasonló kötőelem; mechanikai tömítés t PR, CP
5	  246 282930	  00	  0	  706 -‐	  Ipari,	  háztartási	  és	  egyéb	  tömegmérő	  berendezés 1000	  Ft CP
5	  247

282931	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Ipari	  tömegmérő	  berendezés;	  szállítószalagon	  mozgó	  áruk	  tömegét	  folyamatosan	  mérő	  berendezés;	  
állandó	  (azonos)	  tömeget	  mérő	  készülék,	  és	  mérleg	  előre	  meghatározott	  tömeg	  adagolására db CP

5	  248 282931 30 0 194 - - - Folyamatosan és nem folyamatosan mérő készülék db PR
5	  249 282931 80 0 194 - - - Automata gravimetrikus töltőgép db PR
5	  250 282932 00 0 194 - - Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási mérleg db PR, CP
5	  251 282939	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  tömegmérő	  gépi	  berendezés 1000	  Ft CP
5	  252 282939 10 0 194 - - - Tömeget automatikusan ellenőrző gép, tömegellenőrző készülék, legfeljebb 5 000 kg tömeg mérésére db PR
5	  253

282939 30 0 194

- - - Árut mérő és címkéző berendezés és más mérlegelő készülék, (a bolti mérleg,  a háztartási és 
személymérleg, a szállítószalagon mozgó áruk tömegét folyamatosan mérő berendezés, az állandó tömeget 
mérő készülék és a legfeljebb 5 cg érzékenységű mérlegek kivételével) db PR

5	  254 282939 50 0 194 - - - Nem automatikus bolti mérleg, legfeljebb 30 kg tömeg mérésére db PR
5	  255 282939 60 0 194 - - - Szintező db PR
5	  256 282939	  70	  0	  706 -‐	  -‐	  -‐	  Mérőrúd	  és	  mérőszalag,	  skálaosztású	  egyéb	  mérőeszköz,	  más	  kézi	  mérőműszer 1000	  Ft HU
5	  257 282939 75 0 194 - - - - Mérőrúd és mérőszalag és skálabeosztások db PR
5	  258 282939 79 0 706 - - - - M.n.s. kézi hosszúságmérő műszerek 1000 Ft PR
5	  259 282940	  00	  0	  194 -‐	  Centrifuga,	  kalander,	  árukiadó	  automata db CP
5	  260 282941 00 0 194 - - Centrifuga (a tejszeparátor, a ruhaszárító, a laboratóriumi centrifuga kivételével) db PR, CP
5	  261 282942 00 0 194 - - Kalander és egyéb hengerlőgép, üvegipari és fémipari kivételével db PR, CP
5	  262 282943	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Árukiadó	  automata db CP
5	  263 282943 30 0 194 - - - Automata elárusítógép beépített melegítő- vagy hűtőkészülékkel db PR
5	  264

282943 50 0 194
- - - Automata elárusítógép (beleértve a pénzváltó gépet is) (kivéve a beépített melegítő- vagy hűtőkészülékkel 
rendelkezőket) db PR

5	  265 282950 00 0 194 - Nem háztartási mosogatógép db PR, CP
5	  266 282960	  00	  0	  194 -‐	  Ipari	  folyamatok	  hőmérsékletváltoztatásával	  működő	  m.n.s	  anyagkezelő	  berendezés db CP
5	  267 282960 30 0 194 - - Hűtőtorony és a közvetlen hűtés hasonló létesítménye vízcirkulációval db PR
5	  268 282960 50 0 194 - - Vákuumgőzölögtető berendezés fémréteg felvitelére db PR
5	  269

282960 90 0 194
- - M.n.s. gép, berendezés és hasonló laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is, anyagok a hőmérséklet-
változás általi kezelésére db PR
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5	  270
282970	  00	  0	  194

-‐	  Nem	  villamos	  lágy-‐	  és	  keményforrasztó,	  hegesztőberendezés,	  -‐készülék,	  ezek	  alkatrészei;	  gázzal	  működő	  
gép,	  készülék	  felületi	  hőkezeléshez db CP

5	  271
282970 20 0 194

- - Kézi hegesztőpisztoly forrasztásra, keményforrasztásra vagy hegesztésre (az elektromos, lézer, más fény- 
vagy fotonsugaras, ultrahangos, elektronsugaras, mágneses impulzusos vagy plazmaív kivételével) db PR

5	  272
282970 90 0 194

- - Forrasztó-, keményítő- és -hegesztőgép és készülék, gép és készülék felületi hőkezelésre (kézi 
hegesztőpisztoly és elektromos gép és készülék kivételével) db PR

5	  273 282980	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  általános	  rendeltetésű	  gép	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  274

282981 00 0 706
- - Alkatrész gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátorhoz, acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású 
gázfejlesztő generátorhoz 1000 Ft PR, CP

5	  275 282982	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Centrifuga	  alkatrésze;	  folyadék-‐	  és	  gázszűrő,	  -‐tisztító	  gépének,	  berendezésének	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  276 282982 20 0 706 - - - Alkatrész centrifugához és centrifugális szárítóhoz 1000 Ft PR
5	  277

282982 50 0 706
- - - Alkatrész a folyadék vagy gáz szűrésére és tisztítására szolgáló géphez és készülékhez (a centrifuga és 
centrifugális szárító kivételével) 1000 Ft PR

5	  278
282983	  00	  0	  706

-‐	  -‐	  Kalander,	  egyéb	  hengerlőberendezés	  alkatrésze;	  szóróberendezés	  alkatrésze;	  tömegmérőberendezés	  
súlyai 1000	  Ft CP

5	  279
282983	  10	  0	  706

-‐	  -‐	  -‐	  Henger	  és	  más	  alkatrész	  kalanderhez	  vagy	  más	  hengerlőgéphez	  (kivéve	  a	  fém-‐	  vagy	  üveghengermű	  
hengere) 1000	  Ft HU

5	  280 282983 13 0 194 - - - - Henger kalanderhez vagy más hengerlőgéphez (a fém- vagy üveghengerműhöz való kivételével) db PR
5	  281

282983 15 0 706
- - - - Alkatrész kalanderhez vagy más hengerlőgéphez (a henger, a fém- vagy üveghengerműhöz való 
kivételével) 1000 Ft PR

5	  282
282983 20 0 706

- - - Súly minden fajta mérleghez, mérlegalkatrész (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg 
kivételével) 1000 Ft PR

5	  283
282983 40 0 706

- - - Alkatrész a folyadék/por szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülékhez, tűzoltó 
készülékhez, szórópisztoly és hasonló készülékhez és homok-/gőzszóró géphez 1000 Ft PR

5	  284 282983 50 0 706 - - - Alkatrész automata elárusítógéphez (beleértve a pénzváltó gépet is) 1000 Ft PR
5	  285

282984 00 0 706
- - Nem automata zsírozó edény, zsírzófej, tömítőgyűrű, kézikormány, emelőkar, fogantyú, védőpánt, géphez 
való fenéklemez 1000 Ft PR, CP

5	  286 282985	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Edénymosogató	  berendezés,	  tisztító-‐,	  töltő-‐	  és	  csomagológép	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  287 282985 10 0 706 - - - Alkatrész mosogatógépekhez 1000 Ft PR
5	  288 282985 20 0 706 - - - Alkatrész csomagoló- vagy bálázógéphez 1000 Ft PR
5	  289 282986 00 0 706 - - A 8468 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR, CP
5	  290 282990	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  egyéb	  általános	  rendeltetésű	  gép	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  291 282999 00 0 706 - - M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  292 28.3	   MEZŐGAZDASÁGI,	  ERDÉSZETI	  GÉP	  GYÁRTÁSA
5	  293 28.30	   MEZŐGAZDASÁGI,	  ERDÉSZETI	  GÉP	  GYÁRTÁSA TE
5	  294 283010 00 0 194 - Egytengelyes kerti traktor db PR, CP
5	  295 283020	  00	  0	  194 -‐	  Egyéb	  mezőgazdasági	  traktor db CP
5	  296 283021 00 0 194 - - Új mezőgazdasági és erdei kerekes vontató legfeljebb 37 kW teljesítményű motorral db PR, CP
5	  297

283022 00 0 194
- - Új mezőgazdasági vontató és kerekes erdei vontató, 37 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 59 kW 
teljesítménnyel (az egytengelyes kerti traktor kivételével) db PR, CP

5	  298 283023	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Traktor,	  több	  mint	  59	  kW	  motorteljesítményű db CP
5	  299

283023 30 0 194
- - - Új mezőgazdasági vontató és kerekes erdei vontató, 59 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 75 kW 
teljesítménnyel (az egytengelyes kerti traktor kivételével) db PR

5	  300
283023 50 0 194

- - - Új mezőgazdasági vontató és kerekes erdei vontató, 75 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 90 kW 
teljesítménnyel (az egytengelyes kerti traktor kivételével) db PR

5	  301
283023 70 0 194

- - - Új mezőgazdasági vontató és kerekes erdei vontató, 90 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (az 
egytengelyes kerti traktor kivételével) db PR

5	  302
283023 90 0 194

- - - Új vontató, a mezőgazdasági/kerekes erdei vontató, az egytengelyes kerti traktor – a félpótkocsi 
vontatására szolgáló közúti vontató – a vasúti pályaudvar peronján használt traktor kivételével db PR

5	  303 283030	  00	  0	  194 -‐	  Talajművelő	  gép db CP
5	  304 283031	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Eke db CP
5	  305 283031 40 0 194 - - - Eke (ekevas is) db PR
5	  306 283032	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Borona,	  talajlazító,	  kultivátor,	  gyephasogató	  borona db CP
5	  307 283032 10 0 194 - - - Gyephasogató borona, kultivátor db PR
5	  308 283032 20 0 194 - - - Tárcsás borona db PR
5	  309 283032 30 0 194 - - - Borona (a tárcsás borona kivételével) db PR
5	  310 283032 50 0 194 - - - Forgó talajmaró db PR
5	  311 283032 70 0 194 - - - Gyomláló és kapa db PR
5	  312 283033	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Vető-‐,	  ültető-‐	  és	  átültető	  gép db CP
5	  313 283033	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Mezőgazdasági	  vagy	  erdőgazdasági	  vetőgép db HU
5	  314 283033 33 0 194 - - - - Központilag hajtott precíziós sorvetőgép mezőgazdasági vagy erdőgazdasági felhasználásra db PR
5	  315

283033 35 0 194
- - - - Vetőgép mezőgazdasági vagy erdőgazdasági felhasználásra (a központilag hajtott precíziós sorvetőgép 
kivételével) db PR

5	  316 283033 50 0 194 - - - Palántaültető és -átültető gép db PR
5	  317 283034	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Trágyaelosztó	  és	  -‐szóró	  berendezés db CP
5	  318 283034 30 0 194 - - - Vegyi- és ásványitrágya-elosztó talajelőkészítésre db PR
5	  319 283034 50 0 194 - - - Trágyaelosztó és trágyaszóró (a vegyi és ásványi trágya kivételével) db PR
5	  320 283039 00 0 194 - - M.n.s. mezőgazdasági… erdőgazdasági gép, gyep- vagy sportpályahenger db PR, CP
5	  321 283040	  00	  0	  194 -‐	  Fűkaszálógép	  sportpálya,	  park	  nyírására db CP
5	  322 283040 10 0 194 - - Elektromos fűkaszáló pázsit, park, golfpálya vagy sportpálya nyírására db PR
5	  323

283040 30 0 194
- - Fűkaszáló park, sportpálya, pázsit nyírására, nem elektromosan működő, körforgó, vízszintes 
vágószerkezettel db PR

5	  324
283040 50 0 194

- - Motoros fűkaszáló park, sportpálya, pázsit nyírására, nem elektromosan működő, körforgó, függőleges 
vágószerkezettel vagy vágórúddal db PR

5	  325 283040 70 0 194 - - Nem motoros fűkaszáló pázsit, park, golfpálya vagy sportpálya nyírására db PR
5	  326 283050	  00	  0	  194 -‐	  Betakarítógép db CP
5	  327 283051	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  M.n.s.	  fűkaszálógép	  (beleértve	  a	  traktorra	  szerelhető	  vágószerkezetet	  is) db CP
5	  328 283051 30 0 194 - - - Fűnyíró motorral (nem pázsit, park, golfpálya vagy sportpálya nyírására) db PR
5	  329 283051 50 0 194 - - - Fűkaszáló gép, beleértve a traktorra szerelhető, vagy traktorral vontatott vágószerkezetet is db PR
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5	  330
283051 70 0 194

- - - Fűnyíró (a motorral felszerelt, pázsit, park, golfpálya vagy sportpálya nyírására szolgáló, a traktorra 
szerelhető, vagy vontatott kivételével) db PR

5	  331 283052 00 0 194 - - Takarmánybetakarító gép db PR, CP
5	  332 283053	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Szalma-‐	  és	  takarmánynövény-‐bálázó	  gép	  (beleértve	  a	  felszedő-‐bálázó	  gépet	  is) db CP
5	  333 283053 40 0 194 - - - Szalma- és takarmánynövény-bálázó gép (beleértve a felszedő-bálázó gépet is) db PR
5	  334 283054	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Gyökeres-‐	  vagy	  gumósnövény-‐betakarító	  gép db CP
5	  335 283054 20 0 194 - - - Burgonyaásó és -betakarító gép db PR
5	  336 283054 50 0 194 - - - Répafejező gép, répabetakarító gép db PR
5	  337

283054 80 0 194
- - - Gyökeres vagy gumósnövény-betakarító gép (a burgonyaásó és -betakarító gép, a répafejező gép, 
répabetakarító gép kivételével) db PR

5	  338 283059	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  M.n.s.	  betakarító,	  cséplőgép	  (kombájn) db CP
5	  339 283059 15 0 194 - - - Arató-cséplő gép (kombájn) db PR
5	  340 283059 30 0 194 - - - Mezőgazdasági cséplőgép (az arató-cséplőgép [kombájn] kivételével) db PR
5	  341 283059 45 0 194 - - - Takarmánybetakarító gép (az önhajtású kivételével) db PR
5	  342 283059 60 0 194 - - - Takarmánybetakarító gép, önhajtású db PR
5	  343

283059 70 0 194
- - - Aratógép, szőlőszüretelő gép (a kombájn, a gyökeres vagy gumósnövény-betakarító gép, a 
takarmánybetakarító gép) db PR

5	  344 283060	  00	  0	  194 -‐	  Por-‐	  és	  folyadékszóró,	  -‐permetező	  berendezés	  mezőgazdasági	  és	  kertészeti	  célra db CP
5	  345 283060 10 0 194 - - Mezőgazdasági vagy kertészeti öntöző berendezés db PR
5	  346

283060 30 0 194
- - Hordozható berendezés motorral is, folyadék vagy por szórására vagy porlasztására, mezőgazdasági vagy 
kertészeti felhasználásra (az öntöző berendezés kivételével) db PR

5	  347 283060 50 0 194 - - Permetező és porzó, traktorra szerelhető vagy általa húzható kivitelben (az öntöző berendezés kivételével) db PR
5	  348 283060 90 0 194 - - Más mezőgazdasági vagy kertészeti berendezés db PR
5	  349 283070	  00	  0	  194 -‐	  Önrakodó	  vagy	  önürítő	  mezőgazdasági	  pótkocsi,	  félpótkocsi db CP
5	  350 283070 40 0 194 - - Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi, félpótkocsi db PR
5	  351 283080	  00	  0	  194 -‐	  Egyéb	  mezőgazdasági	  gép db CP
5	  352

283081 00 0 194
- - Tojás, gyümölcs vagy más mezőgazdasági termék tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló 
gép db PR, CP

5	  353 283082 00 0 194 - - Fejőgép db PR, CP
5	  354 283083 00 0 194 - - Takarmány-előkészítő gép db PR, CP
5	  355 283084 00 0 194 - - Baromfikeltető és műanya db PR, CP
5	  356 283085 00 0 194 - - Baromfitenyésztésnél használt gép (a baromfikeltető és műanya kivételével) db PR, CP
5	  357 283086	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  M.n.s.	  mezőgazdasági,	  kertészeti	  erdészeti,	  baromfitenyésztő	  és	  méhészeti	  gép db CP
5	  358 283086 30 0 194 - - - Erdészeti gép db PR
5	  359 283086 60 0 194 - - - A 8436 vtsz. alá tartozó más gép db PR
5	  360

283090	  00	  0	  706
-‐	  Mezőgazdasági,	  kertészeti	  gép	  alkatrésze;	  mezőgazdasági,	  erdészeti	  gép	  gyártásával	  kapcsolatos	  
részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

5	  361 283091 00 0 706 - - A 8433 vtsz. alá tartozó gép és berendezés alkatrésze 1000 Ft PR, CP
5	  362

283092 00 0 706
- - Alkatrész mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági talajelőkészítésre vagy -megmunkálásra 
szolgáló géphez 1000 Ft PR, CP

5	  363 283093	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  mezőgazdasági	  gép	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  364 283093 30 0 706 - - - Alkatrész a baromfitenyésztésnél használt géphez, baromfikeltetőhöz és műanyához 1000 Ft PR
5	  365 283093 80 0 706 - - - A 8436 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze 1000 Ft PR
5	  366 283094 00 0 706 - - Alkatrész fejőgéphez és tejfeldolgozóhoz 1000 Ft PR, CP
5	  367 283099 00 0 706 - - Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  368 28.4	   SZERSZÁMGÉPGYÁRTÁS
5	  369 28.41	   FÉMMEGMUNKÁLÓ	  SZERSZÁMGÉP	  GYÁRTÁSA TE
5	  370

284110	  00	  0	  194
-‐	  Lézer-‐,	  ultrahang-‐	  és	  hasonló	  sugárral	  működő	  fémmegmunkáló	  szerszámgép;	  megmunkáló	  központ	  és	  
hasonlók db CP

5	  371 284111	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Lézer-‐,	  ultrahang-‐	  és	  hasonló	  sugárral	  működő	  fémmegmunkáló	  szerszámgép db CP
5	  372

284111 10 0 194
- - - Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, amely lézer- vagy más fény- vagy 
fotonsugárral működik db PR

5	  373
284111 30 0 194

- - - Ultrahanggal működő, bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép (kivéve 
félvezető eszköz vagy elektromos integrált áramkör gyártásához használt gép) db PR

5	  374 284111 50 0 194 - - - Elektromos kisüléssel működő anyagleválasztó szerszámgép bármely anyaghoz db PR
5	  375

284111 70 0 194
- - - Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, amely elektrokémiai, elektronsugaras, 
ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik db PR

5	  376
284111 80 0 194

- - - Ultrahanggal működő anyagleválasztó szerszámgép félvezető eszközök vagy elektromos integrált 
áramkörök gyártásához db PR

5	  377 284112	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Megmunkáló	  központ,	  egy-‐	  és	  többállomásos	  fémmegmunkáló	  gyártósor db CP
5	  378 284112 20 0 194 - - - Horizontális megmunkálóközpont fém megmunkálására db PR
5	  379

284112 40 0 194
- - - Vertikális megmunkálóközpont fém megmunkálására (a kombinált horizontális-vertikális 
megmunkálóközpont is) db PR

5	  380 284112 50 0 194 - - - Egy munkahelyes gép fém megmunkálására db PR
5	  381 284112 70 0 194 - - - Több munkahelyes gép fém megmunkálására db PR
5	  382 284120	  00	  0	  194 -‐	  Esztergáló,	  fúró	  és	  maró	  fémmegmunkáló	  szerszámgép db CP
5	  383 284121	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Esztergáló	  fémmegmunkáló	  szerszámgép db CP
5	  384 284121	  20	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Számvezérlésű	  (NC)	  vízszintes	  fémmegmunkáló	  eszterga db HU
5	  385 284121 23 0 194 - - - - Numerikus vezérlésű vízszintes eszterga, esztergálóközpont db PR
5	  386 284121 27 0 194 - - - - Numerikus vezérlésű vízszintes eszterga, automata eszterga (az esztergálóközpont kivételével) db PR
5	  387 284121 29 0 194 - - - - Numerikus vezérlésű vízszintes eszterga (az esztergáló központ, az automata eszterga kivételével) db PR
5	  388 284121 40 0 194 - - - Nem numerikus vezérlésű, horizontális, fémipari eszterga db PR
5	  389 284121 60 0 194 - - - Fémipari eszterga, beleértve az esztergálóközpontot is (vízszintes eszterga kivételével) db PR
5	  390 284122	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  M.n.s.	  fémfúró,	  -‐maró,	  menetvágó	  és	  menetfúró	  szerszámgép db CP
5	  391 284122	  10	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Fémmegmunkáló	  fúrógép,	  konzolos	  marógép,	  számvezérlésű db HU
5	  392 284122 13 0 194 - - - - Numerikus vezérlésű fúrógép fémmegmunkálásra (a hordozható fúrógép kivételével) db PR
5	  393 284122 17 0 194 - - - - Numerikus vezérlésű konzolos marógép fémmegmunkálásra (a furatmegmunkáló marógép kivételével) db PR
5	  394

284122	  20	  0	  194
-‐	  -‐	  -‐	  Szerszámmarógép,	  egyéb	  fémmegmunkáló	  marógép,	  a	  síkmarógép	  is,	  számvezérlésű	  (kivéve	  a	  
furatmegmunkáló,	  a	  konzolos	  marógép) db HU
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5	  395
284122 23 0 194

- - - - Numerikus vezérlésű szerszámmarógép fémmegmunkálásra (a furatmegmunkáló marógép, a konzolos 
marógép kivételével) db PR

5	  396
284122 25 0 194

- - - - Numerikus vezérlésű marógép fémmegmunkálásra (beleértve a síkmarógépet is) (a furatmegmunkáló 
marógép, a konzolos marógép, a szerszámmarógép kivételével) db PR

5	  397 284122	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Hordozható	  és	  egyéb	  fúrógép	  fém	  megmunkálására,	  nem	  számvezérlésű db HU
5	  398 284122 33 0 194 - - - - Hordozható fúró-, furatmegmunkáló, maró-, menetvágó gép fémmegmunkálásra db PR
5	  399 284122 35 0 194 - - - - Nem numerikus vezérlésű fúrógép fémmegmunkálásra (a hordozható fúrógép kivételével) db PR
5	  400

284122 40 0 194
- - - Numerikus vezérlésű furatmegmunkáló gép és furatmegmunkáló marógép fémmegmunkálásra (a fúrógép 
kivételével) db PR

5	  401
284122 60 0 194

- - - Nem numerikus vezérlésű furatmegmunkáló gép és furatmegmunkáló marógép fémmegmunkálásra (a 
fúrógép kivételével) db PR

5	  402 284122 70 0 194 - - - Nem numerikus vezérlésű marógép fémmegmunkálásra (furatmegmunkáló marógép kivételével) db PR
5	  403 284122 80 0 194 - - - Menetfúró és menetvágó gép fémmegmunkálásra (a fúrógép kivételével) db PR
5	  404 284123	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Köszörű,	  élező,	  gyalu,	  fűrész,	  vágó	  és	  egyéb	  felületfinomító	  szerszámgép	  fémekhez db CP
5	  405 284123 05 0 194 - - - Numerikus vezérlésű síkköszörűgép fémmegmunkálásra, legalább 0,01 mm pontosságú tengelyállítással db PR
5	  406

284123 15 0 194
- - - Numerikus vezérlésű köszörűgép hengeres felülethez, fémmegmunkálásra, legalább 0,01 mm pontosságú 
tengelyállítással db PR

5	  407 284123 25 0 194 - - - Más numerikus vezérlésű köszörűgép, legalább 0,01 mm pontosságú tengelyállítással db PR
5	  408

284123 35 0 194
- - - Nem numerikus vezérlésű síkköszörűgép fémmegmunkálásra, legalább 0,01 mm pontosságú 
tengelyállítással db PR

5	  409
284123 45 0 194

- - - Nem numerikus vezérlésű köszörűgép hengeres felülethez, fémmegmunkálásra, legalább 0,01 mm 
pontosságú tengelyállítással db PR

5	  410
284123 55 0 194

- - - Nem numerikus verzérlésű köszörűgép fémmegmunkálásra, legalább 0,01 mm pontosságú 
tengelyállítással, kivéve a síkköszörűgépet, a hengeres felülethez használt köszörűgépet db PR

5	  411 284123 65 0 194 - - - Numerikus vezérlésű élezőgép (szerszám- vagy vágóeszköz-köszörülő), fémmegmunkálásra db PR
5	  412 284123 75 0 194 - - - Nem numerikus vezérlésű élezőgép (szerszám- vagy vágóeszköz-köszörülő), fémmegmunkálásra db PR
5	  413 284123 85 0 194 - - - Csiszoló- vagy tükrösítőgép fémmegmunkálásra db PR
5	  414 284123 95 0 194 - - - Fémsorjázó vagy -fényező gép (a simítógép kivételével) db PR
5	  415 284124	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Gyalugép,	  fűrész-‐	  és	  vágógép,	  egyéb	  fémdaraboló	  szerszámgép db CP
5	  416 284124 10 0 194 - - - Üregelőgép fém, keményfém vagy cermet megmunkálásra db PR
5	  417

284124 30 0 194
- - - Fogaskerékmaró, -köszörülő és -simító gép fém, keményfém vagy cermet megmunkálására (gyalugép, 
hornyológép, üregelőgép kivételével) db PR

5	  418 284124 70 0 194 - - - Fűrész- vagy vágógép fém, keményfém vagy cermet megmunkálásra db PR
5	  419

284124 90 0 194
- - - M.n.s. véső-, hornyoló- vagy üregelőgép és más szerszámgép, fém, keményfém vagy cermet 
megmunkálásához db PR

5	  420 284130	  00	  0	  194 -‐	  Egyéb	  fémmegmunkáló	  szerszámgép db CP
5	  421 284131	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Hajlító,	  hajtogató,	  egyengető	  fémmegmunkáló	  gép db CP
5	  422

284131 20 0 194
- - - Numerikus vezérlésű hajlító-, hajtogató-, redőző-, simító-, egyengetőgép, sík fémtermék 
megmunkálásához (beleértve a présgépet is) db PR

5	  423
284131 40 0 194

- - - Numerikus vezérlésű hajlító-, hajtogató-, redőző-, simító-, egyengetőgép fémmegmunkálásra (beleértve a 
présgépet is) (a sík fémtermék megmunkálásához használt kivételével) db PR

5	  424
284131 60 0 194

- - - Nem numerikus vezérlésű hajlító-, hajtogató-, redőző-, simító-, egyengetőgép, sík fémtermék 
megmunkálásához (beleértve a présgépet is) db PR

5	  425
284131 80 0 194

- - - Nem numerikus vezérlésű hajlító-, hajtogató-, redőző-, simító-, egyengetőgép fémmegmunkálásra 
(beleértve a présgépet is) (a sík fémtermék megmunkálásához használt kivételével) db PR

5	  426 284132	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Nyíró,	  lyukasztó,	  szélező	  fémmegmunkáló	  gép db CP
5	  427

284132 20 0 194
- - - Numerikus vezérlésű nyírógép fémmegmunkálásra (a présgép is) (a kombinált nyíró- és lyukasztógép 
kivételével) db PR

5	  428
284132 40 0 194

- - - Numerikus vezérlésű lyukasztó- vagy rovátkáló szerszámgép, fémmegmunkálásra (beleértve a présgépet, 
a kombinált lyukasztó- és nyírógépet is) db PR

5	  429
284132 60 0 194

- - - Nem numerikus vezérlésű nyírógép fémmegmunkálásra (a présgép is) (a kombinált nyíró- és 
lyukasztógép kivételével) db PR

5	  430
284132 80 0 194

- - - Nem numerikus vezérlésű lyukasztó- vagy rovátkáló szerszámgép fémmegmunkálásra (beleértve a 
présgépet is, a kombinált lyukasztó- és nyírógépet is) db PR

5	  431
284133	  00	  0	  194

-‐	  -‐	  Kovácsoló,	  süllyesztékes	  kovácsoló,	  dombornyomó	  sajtológép,	  kalapácsológép;	  hidraulikus	  és	  m.n.s.	  
sajtológép	  fémmegmunkáláshoz db CP

5	  432
284133 10 0 194

- - - Numerikus vezérlésű kovácsoló- vagy alakos sajtológép és kalapálógép, fémmegmunkálásra (beleértve a 
présgépet is) db PR

5	  433
284133 20 0 194

- - - Nem numerikus vezérlésű kovácsoló- vagy alakos sajtológép és kalapáló gép, fémmegmunkálásra 
(beleértve a présgépet is) db PR

5	  434 284133 50 0 194 - - - M.n.s. hidraulikus prés fémmegmunkáláshoz db PR
5	  435 284133 60 0 194 - - - M.n.s. nem hidraulikus prés fémmegmunkáláshoz db PR
5	  436 284134	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  M.n.s	  szerszámgép	  fém,	  zsugorított	  fémkarbid,	  cermet	  forgácsmentes	  megmunkálásához db CP
5	  437

284134 10 0 194
- - - Húzógép rúd, cső, profil, huzal vagy hasonló készítésére fémből, szinterezett keményfémből vagy 
cermetből db PR

5	  438 284134 30 0 194 - - - Menethengerlő gép fém, szinterezett keményfém vagy cermet megmunkálására db PR
5	  439 284134 50 0 194 - - - Huzalmegmunkáló gép (a húzógép, a menethengerlő gép kivételével) db PR
5	  440

284134 70 0 194

- - - Szegecselő gép, kovácsprés és nyomóeszterga fémmegmunkálásra, spirális fémszalagból hajlékony 
csövet előállító gép és elektromágneses impulzussal működő fémalakító gép, egyéb fémleválasztás nélkül 
működő szerszámgép fém megmunkálására. db PR

5	  441 284140	  00	  0	  706 -‐	  Fémmegmunkáló	  szerszámgép	  alkatrésze,	  tartozéka 1000	  Ft CP
5	  442

284140 30 0 706
- - Alkatrész és tartozék fémvágó szerszámgépekhez (a szerszámbefogó és önnyíló menetmetszőfej, a 
munkadarab-befogó, a szerszámgéphez való osztófej és más speciális tartozék kivételével) 1000 Ft PR

5	  443
284140 50 0 706

- - Alkatrész és tartozék fémalakító szerszámgéphez (a szerszámbefogó és önnyíló menetmetszőfej, a 
munkadarab-befogó, a szerszámgéphez való osztófej és más speciális tartozék kivételével) 1000 Ft PR

5	  444 284140 70 0 706 - - Ultrahangos eljárással működő szerszámgép alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR
5	  445 284190	  00	  0	  706 -‐	  Fémmegmunkáló	  szerszámgép	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  446 284199 00 0 706 - - Fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  447 28.49	   EGYÉB	  SZERSZÁMGÉP	  GYÁRTÁSA TE
5	  448 284910	  00	  0	  706 -‐	  Kő-‐,	  fa-‐	  és	  hasonló	  kemény	  anyagot	  megmunkáló	  szerszámgép 1000	  Ft CP
5	  449 284911	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Kő,	  kerámia,	  beton	  és	  hasonló	  ásványi	  anyag,	  üveg	  hidegmegmunkáló	  szerszámgépe db CP
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5	  450
284911 30 0 194

- - - Fűrészgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag megmunkálására, valamint 
üveg hidegmegmunkálására db PR

5	  451
284911 50 0 194

- - - Fúró- vagy fényezőgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag megmunkálására, 
valamint üveg hidegmegmunkálására db PR

5	  452
284911 70 0 194

- - - Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag megmunkálására, valamint 
üveg hidegmegmunkálására (a fűrészgép, fúró- vagy fényezőgép kivételével) db PR

5	  453
284912	  00	  0	  706

-‐	  -‐	  Fa,	  parafa,	  csont,	  keménygumi	  és	  műanyag	  és	  hasonló	  kemény	  anyag	  megmunkáló	  szerszámgépe,	  
galvánréteget	  készítő	  villamos	  berendezés 1000	  Ft CP

5	  454
284912 10 0 194

- - - Többrendeltetésű gép, amelynél a munkadarabot kézzel továbbítják a műveletek között; fa, parafa, csont, 
keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására db PR

5	  455
284912 20 0 194

- - - Többrendeltetésű gép, amelynél a munkadarabot automatikusan továbbítják a műveletek között; fa, 
parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására db PR

5	  456 284912	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Fűrész	  fa,	  parafa,	  csont,	  keménygumi,	  kemény	  műanyag	  vagy	  hasonló	  kemény	  anyag	  megmunkálására db HU
5	  457

284912 33 0 194
- - - - Szalagfűrész fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag 
megmunkálására db PR

5	  458
284912 35 0 194

- - - - Körfűrész fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag 
megmunkálására db PR

5	  459
284912 37 0 194

- - - - Fűrészgép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag 
megmunkálására (a szalagfűrész, körfűrész kivételével) db PR

5	  460
284912 50 0 194

- - - Gyalugép, marógép vagy (vágással) formázó gép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy 
hasonló kemény anyag megmunkálására db PR

5	  461
284912	  60	  0	  194

-‐	  -‐	  -‐	  Köszörülő-‐,	  dörzsölő-‐	  vagy	  fényezőgép,	  hajlító-‐,	  összeállító,	  	  fúró-‐	  vagy	  csaplyukvéső	  gép	  fa,	  parafa,	  
csont,	  keménygumi,	  kemény	  műanyag	  vagy	  hasonló	  kemény	  anyag	  megmunkálására db HU

5	  462
284912 63 0 194

- - - - Köszörülő-, dörzsölő- vagy fényezőgép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló 
kemény anyag megmunkálására db PR

5	  463
284912 65 0 194

- - - - Hajlító- vagy összeállító gép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény 
anyag megmunkálására db PR

5	  464
284912 67 0 194

- - - - Fúró- vagy csaplyukvéső gép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény 
anyag megmunkálására db PR

5	  465
284912	  70	  0	  194

-‐	  -‐	  -‐	  Hasító-‐,	  szeletelő-‐	  vagy	  hántológép,	  eszterga	  és	  máshova	  nem	  sorolt	  egyéb	  szerszámgép	  fa,	  parafa,	  
csont,	  keménygumi,	  kemény	  műanyag	  vagy	  hasonló	  kemény	  anyag	  megmunkálására db HU

5	  466
284912 75 0 194

- - - - Hasító-, szeletelő- vagy hántológép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló 
kemény anyag megmunkálására db PR

5	  467
284912 79 0 194

- - - - M.n.s., fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag és hasonló kemény anyag megmunkáló 
szerszámgépe db PR

5	  468

284912	  80	  0	  706

-‐	  -‐	  -‐	  Gép,	  	  készülék	  elektrogalvanizáláshoz,	  elektrolízishez,	  elektroforézishez,	  valamint	  sajtológép	  fából,	  más	  
fatartalmú	  anyagból	  pozdorjalemez,	  rostlemez	  készítéséhez,	  egyedi	  feladatú	  egyéb	  fa-‐	  vagy	  
parafamegmunkáló	  gép 1000	  Ft HU

5	  469 284912 83 0 055 - - - - Elektrogalvanizálást, elektrolízist vagy elektroforézist végző gép és készülék t PR
5	  470

284912 87 0 194
- - - - Fából vagy más fatartalmú anyagból pozdorjalemezt vagy rostlemezt készítő sajtológép, vagy egyedi 
feladatokkal rendelkező más fa- vagy parafamegmunkáló-gép db PR

5	  471 284920	  00	  0	  706 -‐	  Szerszámbefogó 1000	  Ft CP
5	  472 284921	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Szerszámbefogó	  és	  önnyíló	  menetmetszőfej	  szerszámgéphez 1000	  Ft CP
5	  473 284921 10 0 055 - - - Orsó, hüvely és persely szerszámgéphez és kéziszerszámhoz t PR
5	  474 284921 30 0 055 - - - Szerszámbefogó esztergához (az orsó, hüvely és persely kivételével) t PR
5	  475

284921 40 0 706
- - - Szerszámtok, önnyíló menetmetszőfej és munkadarabtartó kizárólag vagy főként félvezető boule-ok és 
lapok, félvezető eszközök, elektromos integrált áramkörök és panel megjelenítő eszközök gyártására 1000 Ft PR

5	  476 284921 50 0 055 - - - M.n.s. szerszámtokok t PR
5	  477 284921 70 0 055 - - - Önnyíló menetmetszőfej szerszámgéphez t PR
5	  478 284922	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Munkadarab-‐befogó	  szerszámgéphez t CP
5	  479

284922 30 0 055
- - - Tokmány és különleges alkalmazásokra kialakított munkadarab-befogó, valamint tokmány és munkadarab-
befogó készlet szerszámgéphez és kéziszerszámhoz t PR

5	  480
284922 50 0 055

- - - Munkadarab-befogó esztergához (a tokmány és különleges alkalmazásokra kialakított munkadarab 
befogó, valamint a tokmány és munkadarab befogó készlet kivételével) t PR

5	  481

284922 70 0 055

- - - Munkadarab-befogó szerszámgéphez és kéziszerszámhoz (a tokmány és különleges alkalmazásokra 
kialakított munkadarab befogó, valamint a tokmány és munkadarab befogó készlet, az esztergához való 
kivételével) t PR

5	  482 284923	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Osztófej	  és	  más	  speciális	  tartozék	  szerszámgéphez t CP
5	  483 284923 50 0 055 - - - M.n.s. osztófej és más tartozék szerszámgéphez t PR
5	  484

284924	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  Fa,	  parafa,	  kő,	  keménygumi	  és	  hasonló	  kemény	  anyag	  megmunkálására	  szolgáló	  szerszámgép	  alkatrésze	  
és	  tartozéka 1000	  Ft CP

5	  485 284924 30 0 706 - - - A 8464 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR
5	  486 284924 50 0 706 - - - A 8465 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR
5	  487 284990	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  szerszámgép	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  488 284999 00 0 706 - - Egyéb szerszámgép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  489 28.9	   EGYÉB	  SPECIÁLIS	  RENDELTETÉSŰ	  GÉP	  GYÁRTÁSA
5	  490 28.91	   KOHÁSZATI	  GÉP	  GYÁRTÁSA TE
5	  491 289110	  00	  0	  706 -‐	  Kohászati	  berendezés	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  492 289111	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Konverter,	  öntőüst,	  öntőforma	  öntecshez	  és	  öntőberendezés;	  hengermű	  berendezése db CP
5	  493 289111 30 0 194 - - - Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép db PR
5	  494 289111	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Csőhengermű,	  hengermű	  meleg-‐,	  hideg	  vagy	  kombinált	  meleg-‐	  és	  hideghengerlésre db HU
5	  495 289111 53 0 194 - - - - Fémhengermű fémcső hengereléséhez; Hengermű meleg- és meleg- vagy hideghengerelésre db PR
5	  496 289111 57 0 194 - - - - Hideghengermű db PR
5	  497 289112	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Kohászati	  berendezés,	  fémhengermű	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  498 289112 30 0 706 - - - Alkatrész fémöntödei vagy fémkohászati konverterhez, öntőüsthöz, bugaöntő formához és öntőgéphez 1000 Ft PR
5	  499 289112 50 0 194 - - - Henger hengerműhöz db PR
5	  500 289112 70 0 706 - - - Alkatrész fémhengerműhöz (a henger kivételével) 1000 Ft PR
5	  501 289190	  00	  0	  706 -‐	  Kohászati	  berendezés	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  502 289199 00 0 706 - - Kohászati berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  503 28.92	   BÁNYÁSZATI,	  ÉPÍTŐIPARI	  GÉP	  GYÁRTÁSA TE
5	  504 289210	  00	  0	  194 -‐	  Bányászati	  gép db CP
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5	  505 289211 00 0 194 - - Folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag föld alatti üzemeltetésre db PR, CP
5	  506 289212	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Vágathajtó	  gép	  szénhez	  és	  kőzethez,	  alagútfúró	  gép;	  egyéb	  fúró,	  aknamélyítő	  berendezés db CP
5	  507 289212	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Szén-‐	  vagy	  sziklavágó	  és	  alagútfúró	  berendezés db HU
5	  508 289212 33 0 194 - - - - Önjáró szén- vagy sziklavágó és alagútfúró db PR
5	  509 289212 35 0 194 - - - - Szén- vagy sziklavágó és alagútfúró (az önjáró kivételével) db PR
5	  510 289212	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Egyéb	  	  fúró-‐	  vagy	  mélyítőgép	  (a	  kőolaj-‐	  vagy	  földgázfeltárás	  helyhez	  kötött	  berendezése	  is) db HU
5	  511 289212 53 0 194 - - - - Önjáró fúró- vagy mélyítőgép db PR
5	  512

289212 55 0 194
- - - - Fúró- vagy mélyítőgép (beleértve az olaj vagy földgáz feltárására használt rögzített berendezést is) (az 
önjáró kivételével) db PR

5	  513

289220	  00	  0	  706

-‐	  Önjáró	  munkagép	  földhöz,	  ásványhoz	  vagy	  érchez,	  földgyalu,	  földnyeső	  gép	  (szkréper),	  talajegyengető,	  
vágányaláverő	  gép,	  tömörítő	  vagy	  talajkitermelő	  gép	  (beleértve	  a	  homlokgyalut,	  kotrógépet	  és	  úthengert	  
is) 1000	  Ft CP

5	  514 289221	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Homlokgyalu,	  földtológép,	  önjáró db CP
5	  515 289221 30 0 194 - - - Hernyótalpas buldózer (a kerekes kivételével) db PR
5	  516 289221 50 0 194 - - - Kerekes buldózer (a lánctalpas kivételével) db PR
5	  517 289222 00 0 194 - - Önjáró földgyalu és talajegyengető db PR, CP
5	  518 289223 00 0 194 - - Önjáró földnyeső (szkréper) db PR, CP
5	  519 289224 00 0 194 - - Döngölőgép és úthenger db PR, CP
5	  520 289225	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Homlokrakodós	  kotrógép,	  önjáró db CP
5	  521 289225 30 0 194 - - - Speciálisan földalatti használatra tervezett rakodó db PR
5	  522

289225 50 0 194
- - - Kerekes vagy hernyótalpas kanalas elől-hátul rakodó (kivéve a kifejezetten földalatti használatra 
tervezetteket) db PR

5	  523
289226 00 0 194

- - Önjáró mechanikai kotrógép, exkavátor, kotró-rakodó gép, ideértve a 360°-ban elforduló felsőszerkezettel 
ellátott önjáró mechanikai kotrógépet is db PR, CP

5	  524 289227	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  önjáró	  mechanikai	  kotrógép,	  exkavátor,	  kotró-‐rakodó	  gép;	  egyéb	  önjáró	  bányászati	  gép db CP
5	  525

289227 30 0 194
- - - Önjáró mechanikai kotrógép, exkavátor, kotró-rakodó gép (kivéve a 360°-ban elforduló felsőszerkezettel 
ellátott önjáró mechanikai kotrógépet) db PR

5	  526 289227 50 0 194 - - - Föld mozgatására, kotrására … szolgáló, m.n.s. önjáró gép db PR
5	  527 289228 00 0 055 - - Tolólap vagy markoló földgéphez t PR, CP
5	  528 289229 00 0 194 - - Dömper, terepjáró kivitelű db PR, CP
5	  529 289230	  00	  0	  194 -‐	  Egyéb	  kitermelő	  berendezés db CP
5	  530 289230 10 0 194 - - Cölöpverő és cölöpkiemelő db PR
5	  531 289230 30 0 194 - - Hóeke és hókotró db PR
5	  532 289230 50 0 194 - - Döngölő- vagy tömörítőgép (az önjáró kivételével) db PR
5	  533 289230 70 0 194 - - Földnyeső (szkréper), föld mozgatására, kotrására, tömörítésére szolgáló gép, nem önjáró db PR
5	  534 289230 90 0 194 - - M.n.s. gép közműhöz, építkezéshez vagy hasonlókhoz db PR
5	  535 289240	  00	  0	  194 -‐	  Föld,	  kő,	  érc	  és	  más	  ásvány	  válogatásának,	  őrlésének,	  keverésének	  és	  egyéb	  kezelésének	  berendezése db CP
5	  536

289240 30 0 194
- - Válogató-, osztályozó-, rostáló- vagy mosógép, zúzó-, őrlő-, keverő-, gyúrógép, kivéve a 
beton/habarcskeverőt, az ásványi anyagot bitumennel keverő gépet db PR

5	  537 289240 50 0 194 - - Beton- vagy habarcskeverő db PR
5	  538 289240 70 0 194 - - Ásványi anyagot bitumennel keverő gép db PR
5	  539 289240 80 0 194 - - Föld, kő, érc stb. megmunkálásának egyéb máshova nem sorolt gépe db HU
5	  540 289250 00 0 194 - Lánctalpas vontató db PR, CP
5	  541 289260	  00	  0	  706 -‐	  Bányászati,	  építőanyag-‐	  és	  építőipari	  berendezés	  alkatrésze,	  tartozéka 1000	  Ft CP
5	  542 289261	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Fúrás,	  földmunka,	  -‐kitermelés	  berendezéseinek	  alkatrésze;	  darualkatrész	   1000	  Ft CP
5	  543 289261 30 0 706 - - - Fúró- és mélyítőgép-alkatrész 1000 Ft PR
5	  544

289261 50 0 706

- - - Alkatrész föld mozgatására szolgáló berendezéshez, fúrótoronnyal felszerelt hajóhoz, daruhoz, mozgó 
emelőkerethez, kivéve a vedret, lapátot, markolót, a (mindenfajta építőipari berendezéshez való) pengét, fúró- 
/mélyítőgéphez 1000 Ft PR

5	  545 289262 00 0 706 - - A 8474 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze 1000 Ft PR, CP
5	  546

289290	  00	  0	  706
-‐	  Bányászati,	  építőanyag-‐	  és	  építőipari	  berendezés	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

5	  547 289299 00 0 706 - - Bányászati, építőipari berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  548 28.93	   ÉLELMISZER-‐,	  DOHÁNYIPARI	  GÉP	  GYÁRTÁSA TE
5	  549 289310	  00	  0	  194 -‐	  Élelmiszer-‐ipari,	  italgyártás	  és	  dohányfeldolgozó	  gép	  (kivéve:	  alkatrész) db CP
5	  550 289311 00 0 194 - - Centrifugális tejszeparátor db PR, CP
5	  551 289312 00 0 194 - - Tejfeldolgozó gép (beleértve a homogénező, hőkezelő, vajkészítő, sajtkészítő gépet) db PR, CP
5	  552

289313 00 0 194
- - Gabona és száraz hüvelyes feldolgozására szolgáló malomipari gép (a mezőgazdasági jellegű gép 
kivételével) db PR, CP

5	  553 289314 00 0 194 - - Bor, almabor, gyümölcslé és hasonló ital készítésére szolgáló prés, zúzó és hasonló gép db PR, CP
5	  554 289315	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Sütőkemence	  (nem	  villamos),	  nem	  háztartási	  főző	  és	  hevítő	  berendezés db CP
5	  555 289315 30 0 194 - - - Nem elektromos sütőipari kemence, beleértve a finompékáru-sütő kemencét is db PR
5	  556 289315 60 0 194 - - - Nem háztartási presszókávéfőző és más, kávé és forró ital készítésére szolgáló készülék db PR
5	  557

289315 80 0 194
- - - Nem háztartási berendezés étel főzésére vagy melegítésére (kivéve a nem elektromos alagútkemencét, a 
nem elektromos sütőipari kemencét, a nem elektromos presszókávéfőzőt) db PR

5	  558 289316 00 0 194 - - Szárító mezőgazdasági termékeknek hőmérséklet-változás által való kezelésére db PR, CP
5	  559 289317	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  M.n.s.	  étel-‐	  és	  italkészítő	  ipari	  berendezés	  (beleértve	  a	  zsír-‐	  és	  az	  olajgyártás	  gépeit	  is) db CP
5	  560 289317	  10	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Sütőipari,	  tésztaipari	  gép db HU
5	  561 289317 13 0 194 - - - - Sütőgép (kivéve kemence és tésztanyújtó henger ) db PR
5	  562 289317 15 0 194 - - - - Makaróni, spagetti vagy hasonló áru előállítására vagy készítésére szolgáló ipari gép db PR
5	  563 289317 20 0 194 - - - Édesipari termék, kakaó vagy csokoládéáru előállítására vagy készítésére szolgáló ipari gép db PR
5	  564 289317 30 0 194 - - - Cukor előállítására vagy készítésére szolgáló ipari gép db PR
5	  565 289317 40 0 194 - - - Ipari sörfőző gép db PR
5	  566 289317 50 0 194 - - - Hús- vagy baromfifeldolgozó ipari gép db PR
5	  567

289317 60 0 194
- - - Gyümölcs-, dió- vagy zöldségfeldolgozó ipari gép (kivéve az őrlésre vagy a száraz hüvelyes 
feldolgozására szolgáló gépet) db PR

5	  568 289317 70 0 194 - - - Étel vagy ital előállítására szolgáló, m.n.s. gép db PR
5	  569 289317 80 0 194 - - - Állati vagy növényi zsír vagy olaj előállítására vagy kivonására szolgáló gép db PR
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5	  570 289319 00 0 194 - - Dohányelőkészítő vagy -feldolgozó gép db PR, CP
5	  571 289320 00 0 194 - Gabona, mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép db PR, CP
5	  572 289330	  00	  0	  706 -‐	  Élelmiszer-‐feldolgozó,	  italgyártó	  és	  dohányipari	  gép	  és	  berendezés	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  573

289331 00 0 706
- - Alkatrész bor, almabor, gyümölcslé és hasonló ital készítésére szolgáló préshez, zúzóhoz és hasonló 
géphez 1000 Ft PR, CP

5	  574 289332 00 0 706 - - A 8438 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze 1000 Ft PR, CP
5	  575 289333 00 0 706 - - Alkatrész dohány-előkészítő vagy -feldolgozó géphez 1000 Ft PR, CP
5	  576 289334 00 0 706 - - A 8437 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze 1000 Ft PR, CP
5	  577

289390	  00	  0	  706
-‐	  Élelmiszer-‐feldolgozó,	  italgyártó	  és	  dohányipari	  gép	  és	  berendezés	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  
végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

5	  578
289399 00 0 706

- - Élelmiszeripari, italgyártó és dohányipari gép és berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek 
végzése bérmunkában 1000 Ft CP

5	  579 28.94	   TEXTIL-‐,	  RUHÁZATI,	  BŐRIPARI	  GÉP	  GYÁRTÁSA TE
5	  580 289410	  00	  0	  706 -‐	  Textil-‐előkészítő,	  fonodai,	  szövödei,	  kötödei	  gép 1000	  Ft CP
5	  581

289411 00 0 194
- - Szintetikus vagy mesterséges szál sajtolására, nyújtására, a szálszerkezet átalakítására vagy vágására 
szolgáló gép; textilrost előkészítésére szolgáló gép db PR, CP

5	  582 289412 00 0 194 - - Textilfonó gép; cérnázó- és sodró-, csévélő-, orsózógép db PR, CP
5	  583 289413 00 0 194 - - Szövödei gép db PR, CP
5	  584 289414	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Kötödei	  gép;	  tűző-‐	  és	  hasonló	  gép;	  paszomány-‐	  és	  kötélgyártó	  gép db CP
5	  585 289414 30 0 194 - - - Körkötő gép db PR
5	  586 289414 50 0 194 - - - Síkkötő gép, hurkológép és láncfonalas kötőgép db PR
5	  587

289414 70 0 194
- - - Paszományozott fonal, tüll, csipke, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy hálókészítő és -csomózó (bojt-, 
rojtkészítő) gép db PR

5	  588 289415	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Textilgyártás	  segédgépe;	  textilnyomó	  berendezés 1000	  Ft CP
5	  589 289415 10 0 055 - - - A 8444, 8445, 8446, 8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei t PR
5	  590

289415 30 0 194
- - - Nyomdaipari gép textilanyag nyomtatására (offszet, flexográfiai, magasnyomó és mélynyomó gép 
kivételével) db PR

5	  591 289420	  00	  0	  706 -‐	  Textil-‐	  és	  ruházati	  ipari	  egyéb	  gép	  (beleértve	  a	  varrógépet	  is) 1000	  Ft CP
5	  592

289421	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  Fonal-‐	  és	  szövetmosó,	  -‐tisztító,	  -‐fehérítő,	  -‐vasaló,	  -‐nyomó,	  -‐festő,	  -‐csévélő	  és	  hasonló	  gép;	  
nemezkikészítés	  berendezése 1000	  Ft CP

5	  593
289421 10 0 055

- - - Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília gyártására vagy kikészítésére szolgáló gép 
(beleértve a nemezkalapkészítő gépet, a kalapkészítő tömböt is) t PR

5	  594 289421 30 0 194 - - - Vasalógép és sajtológép (beleértve a gőzsajtolót is, kivéve a kalandergépet) db PR
5	  595

289421 50 0 194
- - - Mosó-, fehérítő- vagy festőgép (beleértve a facsarógépet és mángorlót, a rázó-ványoló gépet, kivéve a 
háztartásban vagy mosodában használatos mosógépet) db PR

5	  596 289421 70 0 194 - - - Átcsévélő- vagy lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, -vágó, és -csipkéző gép db PR
5	  597

289421 80 0 194

- - - Linóleum és egyéb padlóborító anyag gyártásában alkalmazott gép, amely péppel kezeli az alapszövetet 
vagy más hordozót; fonal, szövet vagy kész textiláru appretálására vagy végkikészítésére, csavarására, 
szárítására, bevonására vagy impregnálására szolgáló gép db PR

5	  598 289422	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Mosodai	  mosógép;	  vegytisztító	  berendezés;	  ruhaszárító	  10	  kg-‐nál	  nagyobb	  szárazruha	  kapacitással db CP
5	  599

289422 30 0 194
- - - Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, 10 kg-ot meghaladó szárazruha-kapacitással 
(beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is) db PR

5	  600 289422 50 0 194 - - - Száraz vegytisztító gép db PR
5	  601 289422 70 0 194 - - - Szárítógép 10 kg-ot meghaladó szárazruha-kapacitással db PR
5	  602 289423 00 0 194 - - Centrifugális ruhaszárító gép db PR, CP
5	  603 289424	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Varrógép	  (kivéve:	  a	  háztartási	  és	  könyvvarrógép) db CP
5	  604 289424 30 0 194 - - - Ipari automata varrógép (kivéve a könyvfűző gépet) db PR
5	  605 289424 50 0 194 - - - Ipari varrógép (kivéve a könyvfűző gépet, automata gépet) db PR
5	  606 289430	  00	  0	  194 -‐	  Bőr-‐	  és	  szőrmegyártás,	  cipő	  és	  hasonló	  termékek	  gyártásának	  és	  javításának	  gépe db CP
5	  607 289430 30 0 194 - - Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére, feldolgozására szolgáló gép db PR
5	  608

289430 50 0 194
- - Lábbeli készítésére/javítására szolgáló gép, beleértve a hasító vagy párosító gépet, bőrt alakra vágó gépet, 
lyukasztó- és szúrógépet, kivéve a varrógépet db PR

5	  609 289430 70 0 194 - - Bőrből, szőrméből készült cikk előállítására/javítására szolgáló, m.n.s. gép db PR
5	  610 289440 00 0 194 - Háztartási varrógép (a beépítésre alkalmas bútor és részei kivételével) db PR, CP
5	  611 289450	  00	  0	  706 -‐	  Szövödei,	  fonodai	  gép	  és	  a	  textil-‐,	  bőr-‐	  és	  ruhagyártás	  egyéb	  gépe	  alkatrésze,	  tartozéka 1000	  Ft CP
5	  612 289451	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Szövödei,	  fonodai	  gép	  alkatrésze,	  tartozéka 1000	  Ft CP
5	  613 289451 10 0 706 - - - A 8444 és 8445 vtsz. alá tartozó gép vagy ehhez való segédgép alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR
5	  614 289451 30 0 055 - - - Orsó, szárnyas orsó, fonógyűrű és csúszógyűrű t PR
5	  615

289451 50 0 706
- - - Szövőgép (szövőszék) vagy ehhez való segédgép alkatrésze és tartozéka (beleértve a vetélőt, a 
szövőszékhez való fésűt (bordát), nyüstöt és nyüstbordázatot) 1000 Ft PR

5	  616 289451 70 0 706 - - - A 8447 vtsz. alá tartozó gép vagy ehhez való segédgép alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR
5	  617 289452	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  textilruházati	  és	  bőripari	  gép	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  618

289452 10 0 706
- - - Alkatrész háztartásban vagy mosodában használatos mosógéphez (beleértve az olyan gépet is, amely 
mos és szárít is) 1000 Ft PR

5	  619 289452 20 0 706 - - - A 8451 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze 1000 Ft PR
5	  620 289452 30 0 055 - - - Varrógéptű t PR
5	  621 289452 60 0 706 - - - Varrógép beépítésére alkalmas bútor, alapzat és burkolat és ezek alkatrészei; más varrógépalkatrész 1000 Ft PR
5	  622

289452 80 0 706
- - - Alkatrész bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére, feldolgozására szolgáló géphez;bőrből, szőrméből 
készült lábbeli vagy más cikk előállítására és javítására szolgáló géphez (a varrógép kivételével) 1000 Ft PR

5	  623 289490	  00	  0	  706 -‐	  Textil-‐,	  bőr-‐	  és	  ruhagyártás	  gépe	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  624 289499 00 0 706 - - Textilruházati és bőripari gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  625 28.95	   PAPÍRIPARI	  GÉP	  GYÁRTÁSA TE
5	  626 289510	  00	  0	  706 -‐	  Papír-‐,	  kartongyártó	  gép	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  627 289511	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Papír-‐,	  kartongyártó	  gép	  (kivéve:	  alkatrészei) db CP
5	  628 289511	  10	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Papíripari	  rostanyag,	  papír	  vagy	  karton	  gyártásának,	  kikészítésének	  berendezése db HU
5	  629 289511 13 0 194 - - - - Papíripari rostanyag készítésére szolgáló gép db PR
5	  630 289511 15 0 194 - - - - Papír vagy karton előállítására szolgáló gép db PR
5	  631 289511 17 0 194 - - - - Papír vagy karton kikészítésére szolgáló gép db PR
5	  632 289511	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Olló,	  hasító,	  vágó	  és	  hasonló	  gép	  	  papírhoz,	  kartonhoz	  (kivéve	  a	  filmvágó	  gép,	  készülék) db HU
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5	  633
289511 33 0 194

- - - - Kombinált tekercsvágó és újratekercselő gép papírhoz vagy kartonhoz (a filmvágó gép és készülék 
kivételével) db PR

5	  634
289511 35 0 194

- - - - Hasító, keresztvágó gép papírhoz vagy kartonhoz (a filmvágó gép és készülék, a kombinált tekercsvágó 
és újratekercselő gép kivételével) db PR

5	  635
289511 37 0 194

- - - - Párhuzamos olló papírhoz vagy kartonhoz (a filmvágó gép és készülék, a kombinált tekercsvágó és 
újratekercselő gép, a hasító, keresztvágó gép kivételével) db PR

5	  636 289511 40 0 194 - - - Más vágógép papírhoz vagy kartonhoz db PR
5	  637 289511 50 0 194 - - - Papír- vagy kartonzsák-, zacskó- vagy borítékkészítő gép db PR
5	  638

289511 60 0 194
- - - Kartondoboz, -tok, -cső, -dob vagy hasonló papír- vagy kartontartó készítésére szolgáló gép (az ilyen 
árukat préseléssel készítő gép kivételével) db PR

5	  639
289511 70 0 194

- - - Papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból különféle árut préselő gép (a tojás csomagolása, 
édesipari termékhez vagy kempingezéshez való tálca vagy edény, játékok is) db PR

5	  640 289511 90 0 194 - - - M.n.s., papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló gép db PR
5	  641 289512	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Papír-‐,	  kartongyártó	  gép	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  642 289512 30 0 706 - - - Alkatrész papíripari rostanyag készítésére szolgáló géphez 1000 Ft PR
5	  643 289512 50 0 706 - - - A 8439 vtsz. alá tartozó, papír vagy karton előállítására vagy kikészítésére szolgáló gép alkatrésze 1000 Ft PR
5	  644

289512 70 0 706
- - - Alkatrész vágógéphez, zsák-, zacskó-/borítékkészítő géphez, kartondoboz, -tok, -cső, -dob/hasonló tartó 
készítésére szolgáló géphez, papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból különféle árut préselő géphez 1000 Ft PR

5	  645 289590	  00	  0	  706 -‐	  Papír-‐,	  kartongyártó	  gép	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  646 289599 00 0 706 - - Papír-, kartongyártó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  647 28.96	   MŰANYAG-‐,	  GUMIFELDOLGOZÓ	  GÉP	  GYÁRTÁSA TE
5	  648 289610	  00	  0	  194 -‐	  Műanyag-‐	  és	  gumifeldolgozó	  gép,	  műanyag	  és	  gumi	  terméket	  gyártó	  gép db CP
5	  649 289610 10 0 194 - - Fröccsöntő gép gumi vagy műanyag feldolgozására vagy gumi- vagy műanyag termékek előállítására db PR
5	  650

289610 30 0 194
- - Extrudálógép (extruder) gumi vagy műanyag feldolgozására vagy gumi- vagy műanyag termékek 
előállítására db PR

5	  651 289610 40 0 194 - - Fúvókás öntőgép gumi vagy műanyag feldolgozására vagy gumi- vagy műanyag termékek előállítására db PR
5	  652

289610 50 0 194
- - Vákuumformázó és más hőhatáson alapuló formázógép gumi vagy műanyag feldolgozására vagy gumi- 
vagy műanyag termékek előállítására db PR

5	  653
289610 60 0 194

- - Pneumatikus gumiabroncsot öntő vagy újrafutózó gép, vagy belső tömlőt gumiból vagy műanyagból 
öntéssel vagy más módon készítő gép db PR

5	  654 289610	  70	  0	  194 -‐	  -‐	  Prés,	  máshova	  nem	  sorolt	  gép	  gumi	  vagy	  műanyag	  öntésére	  vagy	  formázására db HU
5	  655 289610 73 0 194 - - - M.n.s., egyéb prés gumi vagy műanyag öntésére vagy formázására stb. db PR
5	  656 289610 75 0 194 - - - M.n.s. gép gumi vagy műanyag öntésére vagy formázására stb. db PR
5	  657 289610	  80	  0	  194 -‐	  -‐	  Gép	  reaktív	  műgyanta,	  habosított	  termék	  gyártásához db HU
5	  658 289610 82 0 194 - - - Gép reaktív műgyanták feldolgozásához db PR
5	  659 289610 84 0 194 - - - Gép habosított termék gyártásához (a reaktív műgyanták feldolgozásához használt gép kivételével) db PR
5	  660 289610	  90	  0	  194 -‐	  -‐	  Gumi	  vagy	  műanyag	  feldolgozásának	  ilyen	  anyagú	  termék	  előállításának	  egyéb	  gépe db HU
5	  661 289610 91 0 194 - - - Méretszűkítő berendezés gumi vagy műanyag feldolgozására db PR
5	  662 289610 93 0 194 - - - Dagasztó- és keverőkészülék gumi vagy műanyag előkészítéséhez db PR
5	  663

289610 95 0 194
- - - Vágó-, hasító-, szeletelőgép gumi vagy műanyag feldolgozására vagy az ezen anyagokból készült 
termékek előállítására db PR

5	  664 289610 97 0 194 - - - M.n.s. gép gumi vagy műanyag feldolgozására vagy az ezen anyagokból készült termékek előállítására db PR
5	  665

289620 00 0 706
- Alkatrész gumi vagy műanyag feldolgozására vagy az ezen anyagokból készült termékek előállítására 
szolgáló géphez (az öntőforma kivételével) 1000 Ft PR, CP

5	  666 289690	  00	  0	  706 -‐	  Műanyag-‐,	  gumifeldolgozó	  gép	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  667 289699 00 0 706 - - Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  668 28.99	   M.N.S.	  EGYÉB	  SPECIÁLIS	  GÉP	  GYÁRTÁSA TE
5	  669 289910	  00	  0	  194 -‐	  Nyomdaipari,	  könyvkötészeti	  gép	  és	  alkatrésze db CP
5	  670 289911	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Könyvkötészeti	  gép	  (beleértve	  a	  könyvvarrógépet	  is) db CP
5	  671 289911 10 0 194 - - - Hajtogatógép könyvekhez db PR
5	  672 289911 30 0 194 - - - Összehordó, gyűjtőgép könyvekhez db PR
5	  673

289911 50 0 194
- - - Varró-, fűző- és kötegelőgép könyvekhez, beleértve a kartondoboz vagy hasonlók készítésére szolgáló 
gépet is, kivéve a kartondoboz készítésére szolgáló irodai kötegelőgépet db PR

5	  674 289911 70 0 194 - - - Ragasztó (perfekt) kötőgép könyvekhez db PR
5	  675 289911 90 0 194 - - - Más könyvkötő gép db PR
5	  676 289912 00 0 194 - - Betűszedés, nyomódúc- és nyomólemez-készítés gépe, készüléke, berendezése db PR, CP
5	  677 289913	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Ofszet	  nyomdagép	  (nyomógép),	  kivéve:	  az	  irodai	  gépek db CP
5	  678 289913 30 0 194 - - - Ofszetnyomó gép tekercsadagolóval db PR
5	  679 289913 90 0 194 - - - Más ofszetnyomó gép db PR
5	  680 289914	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  nyomdagép	  (kivéve:	  az	  irodai	  gépek) db CP
5	  681 289914 10 0 194 - - - Magasnyomó gép tekercsadagolással (a flexográfiai nyomógép kivételével) db PR
5	  682 289914 30 0 194 - - - Flexográfiai nyomógép db PR
5	  683 289914 50 0 194 - - - Mélynyomó gép db PR
5	  684 289914 90 0 194 - - - Egyéb, m.n.s. nyomdagép, az irodai típusú kivételével db PR
5	  685

289920	  00	  0	  194
-‐	  Kizárólag	  vagy	  főként	  a	  félvezetőgyártás	  mesterséges	  kristálya,	  szelete,	  félvezető	  eszköze,	  elektronikus	  
integrált	  áramköre	  vagy	  folyadékkristályos	  kijelzője	  gyártásához	  felhasznált	  gép	  és	  készülék db CP

5	  686 289920 20 0 194 - - Gépek és készülékek kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy lapkák gyártásához db PR
5	  687

289920 40 0 194
- - Félvezető eszközök vagy elektromos integrált áramkörök gyártásához használt gépek és készülékek 
(ultrahanggal működő anyagleválasztó szerszámgép kivételével) db PR

5	  688 289920 60 0 194 - - Gépek és készülékek kizárólag vagy elsősorban síkképernyős megjelenítők gyártásához db PR
5	  689 289930	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  speciális	  gép 1000	  Ft CP
5	  690 289931	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Fa-‐,	  papírpép-‐,	  papír-‐	  vagy	  kartonszárító	  gép;	  m.n.s.	  nem	  háztartási	  szárító db CP
5	  691 289931 30 0 194 - - - Fa-, papíripari rostanyag-, papír- vagy kartonszárító gép db PR
5	  692

289931 50 0 194
- - - Nem háztartási szárító (a mezőgazdasági termékekhez való szárító, a fa-, papíripari rostanyag-, papír- 
vagy kartonszárító gép kivételével) db PR

5	  693 289932 00 0 706 - - Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári szórakoztató eszköz 1000 Ft PR, CP
5	  694

289939	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  Légi	  járműveket	  felbocsátó,	  katapultáló	  és	  hasonló	  berendezés;	  gumiabroncs-‐kiegyensúlyozó,	  m.n.s.	  
speciális	  gép 1000	  Ft CP

5	  695 289939 05 0 194 - - - Gép fémkezeléshez, egyedi feladatokra (a robot kivételével) db PR
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5	  696 289939 10 0 194 - - - Izotóp szétválasztására szolgáló gép és berendezés és alkatrésze db PR
5	  697

289939 15 0 194
- - - Keverő-, gyúró-, zúzó-, őrlő-, rostáló-, szitáló-, homogenizáló-, emulgálógép és mechanikus készülék, 
egyedi feladatokra (a robot kivételével) db PR

5	  698
289939 20 0 194

- - - Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső, elektroncső vagy villanólámpa 
összeszerelésére szolgáló gép db PR

5	  699 289939 25 0 194 - - - Mozgatható hajtású bányatám db PR
5	  700 289939 30 0 194 - - - Üveg, üvegáru előállítására, illetve meleg megmunkálására szolgáló gép db PR
5	  701

289939 35 0 194
- - - Ipari robot többféle felhasználásra (az egyedi feladatok (pl. emelés, mozgatás, be- és kirakodás) 
teljesítésére tervezett robot kivételével) db PR

5	  702 289939 40 0 194 - - - Központi zsírzórendszer db PR
5	  703

289939 45 0 194

- - - Kizárólag vagy elsősorban az alábbiakhoz használt gépek és készülékek: a) sablon vagy hajszálvonal-
hálózatos lemez gyártása vagy javítása; b) félvezető eszközök vagy elektronikus integrált áramkörök 
összeszerelése; és c) rudak, lapkák, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök és síkképernyős 
megjelenítők emelése, mozgatása, berakodása vagy kirakodása db PR

5	  704 289939 50 0 194 - - - Sodrony- vagy kábelkészítő gép db PR
5	  705 289939 53 0 194 - - - M.n.s., egyéb gép föld, kő, érc stb. megmunkálására db PR
5	  706 289939 55 0 194 - - - A 84. árucsoportba tartozó m.n.s., egyéb gép és mechanikus készülék db PR
5	  707

289939 65 0 055
- - - Légi jármű indítószerkezete (katapult) és alkatrésze, fedélzeti repülőgép-lefékező készülék és hasonló 
fékezőszerkezet és alkatrésze, polgári repüléshez t PR

5	  708 289939 70 0 055 - - - Gép mechanikus alkatrészek kiegyensúlyozására t PR
5	  709 289940 00 0 706 - Nyomdai és könyvkötészeti gép alkatrésze 1000 Ft PR, CP
5	  710

289950	  00	  0	  706

-‐	  Alkatrész	  a	  félvezetőgyártás	  mesterséges	  kristálya,	  szelete,	  félvezető	  eszköze,	  elektronikus	  integrált	  
áramköre	  vagy	  folyadékkristályos	  kijelzője	  gyártásához	  kizárólag	  vagy	  főként	  felhasznált	  készülékhez,	  
berendezéshez;	  egyéb	  speciális	  gép	  alkatrésze 1000	  Ft CP

5	  711

289951 00 0 706

- - Olyan gépek és készülékek része és alkatrésze, amelyek a) kizárólag vagy elsősorban félvezető boule-ok 
és lapok, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök vagy panel megjelenítő eszközök előállítására; 
b) sablon vagy hajszálvonal-hálózatos lemez készítésére vagy javítására; c) félvezető eszközök vagy 
elektronikus integrált áramkörök összeállítására; valamint d) boule-ok, lapok, félvezető eszközök, elektronikus 
integrált áramkörök és panelmegjelenítő eszközök (szerszámtok, önnyíló menetmetszőfej, munkadarabtartó 
és ultrahanggal működő szerszámgépek tartozékai kivételével) emelésére, mozgatására, be- és kirakodására 
szolgálnak 1000 Ft PR, CP

5	  712 289952	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  speciális	  gép	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  713

289952 30 0 706

- - - Alkatrész üvegburkolatú elektromos/elektronikus lámpa, fénycső/elektroncső/villanólámpa 
összeszerelésére, üveg/üvegáru előállítására/meleg megmunkálására szolgáló géphez, az üvegkészítéshez 
való öntőforma kivételével 1000 Ft PR

5	  714 289952 80 0 706 - - - A 8479 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze 1000 Ft PR
5	  715 289990	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  speciális	  gép	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  716 289999 00 0 706 - - M.n.s. speciális gép gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  717 CL	   JÁRMŰGYÁRTÁS
5	  718 29	   KÖZÚTI	  JÁRMŰ	  GYÁRTÁSA
5	  719 29.1	   KÖZÚTI	  GÉPJÁRMŰ	  GYÁRTÁSA
5	  720 29.10	   KÖZÚTI	  GÉPJÁRMŰ	  GYÁRTÁSA TE
5	  721 291010	  00	  0	  194 -‐	  Közúti	  gépjármű	  belső	  égésű	  motorja db CP
5	  722

291011 00 0 194
- - Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motor legfeljebb 1 000 cm3 hengerűrtartalmú, a 87. árucsoportba 
tartozó gépjárművekhez (kivéve motorkerékpár) db PR, CP

5	  723
291012 00 0 194

- - Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motor 1 000 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú, a 87. árucsoportba 
tartozó gépjárművekhez (kivéve motorkerékpár) db PR, CP

5	  724
291013 00 0 194

- - Járművek meghajtására szolgáló kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel, vagy 
féldízel) (a sínhez kötött mozdony vagy villamos kivételével) db PR, CP

5	  725 291020	  00	  0	  194 -‐	  Személygépkocsi	  (közúti	  gépjármű,	  legfeljebb	  9	  személy	  szállítására) db CP
5	  726 291021 00 0 194 - - Személyszállító jármű, új, legfeljebb 1 500 cm3 hengerűrtartalmú, szikragyújtású motorral db PR, CP
5	  727 291022	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Új	  személygépkocsi,	  több	  mint	  1500	  cm3	  össz-‐lökettérfogatú,	  szikragyújtású	  motorral db CP
5	  728

291022 30 0 194

- - - Gépjármű 1 500 cm3-t meghaladó benzinmotorral (a 3 000 cm3-t meghaladó motoros (önjáró) lakóautót is 
beleértve) (a 10 vagy annál több személy szállítására szolgáló közforgalmú személyszállító gépjármű, a 
hójáró autó, golfkocsi és hasonló jármű kivételével) db PR

5	  729
291022 50 0 194

- - - Motoros (önjáró) lakóautó szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral, 1 500 cm3-t meghaladó, de 
legfeljebb 3 000 cm3 hengerűrtartalommal db PR

5	  730 291023	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Új	  személygépkocsi	  kompressziógyújtású	  (dízel-‐	  és	  féldízel)	  motorral db CP
5	  731

291023 10 0 194

- - - Gépjármű legfeljebb 1 500 cm3-es, dízel- vagy féldízel motorral (a 10 vagy annál több személy 
szállítására szolgáló közforgalmú személyszállító gépjármű, a hójáró autó, golfkocsi és hasonló jármű 
kivételével) db PR

5	  732

291023 30 0 194

- - - Gépjármű 1 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2 500 cm3-es, dízel- vagy féldízel motorral (a 10 vagy 
annál több személy szállítására szolgáló közforgalmú személyszállító gépjármű, a motoros (önjáró) lakóautó, 
a hójáró autó, golfkocsi és hasonló jármű kivételével) db PR

5	  733

291023 40 0 194

- - - Gépjármű 2 500 cm3-t meghaladó, dízel- vagy féldízel motorral (a 10 vagy annál több személy 
szállítására szolgáló közforgalmú személyszállító gépjármű, a motoros (önjáró) lakóautó, a hójáró autó, 
golfkocsi és hasonló jármű kivételével) db PR

5	  734 291023	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Motoros	  (önjáró)	  lakóautó	  kompresszió-‐gyújtású,	  dugattyús,	  belső	  égésű	  (dízel-‐	  vagy	  féldízel)	  motorral db HU
5	  735

291023 53 0 194
- - - - Motoros (önjáró) lakóautó kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral, 
1 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2 500 cm3 hengerűrtartalommal db PR

5	  736
291023 55 0 194

- - - - Motoros (önjáró) lakóautó kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel- vagy féldízel) motorral, 
2 500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal db PR

5	  737
291024 00 0 194

- - Más gépjármű, személyszállításra (kivéve a legalább 10 személy szállítására szolgáló gépjármű, a hójáró 
autó, golfkocsi és hasonló jármű) db PR, CP

5	  738 291030 00 0 194 - Legalább 10 személy szállítására szolgáló gépjármű (pl. buszok) db PR, CP
5	  739 291040	  00	  0	  194 -‐	  Áruszállító	  közúti	  gépjármű db CP
5	  740 291041	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Új	  tehergépjármű	  kompressziógyújtású	  (dízel-‐	  és	  féldízel)	  motorral db CP
5	  741

291041 10 0 194
- - - Áruszállító gépjármű dízel- vagy féldízel motorral, legfeljebb 5 tonna össztömegű (a terepjáró kivitelű 
dömper kivételével) db PR

5	  742
291041 30 0 194

- - - Áruszállító gépjármű dízel- vagy féldízel motorral, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztömegű 
(beleértve a kisteherautót is) (a terepjáró kivitelű dömper és a vontató kivételével) db PR
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5	  743
291041 40 0 194

- - - Áruszállító gépjármű, kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel- vagy féldízel) motorral, 20 
tonnát meghaladó össztömegű (a terepjáró kivitelű dömper kivételével) db PR

5	  744
291042 00 0 194

- - Szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő áruszállító gépjármű, egyéb áruszállító gépjármű, 
új db PR, CP

5	  745 291043 00 0 194 - - Közúti vontató félpótkocsi vontatásra (kivétel közúti vontató) db PR, CP
5	  746

291044 00 0 194
- - A vontató, gépkocsi és más, elsősorban személyszállításra tervezett gépjármű, áruszállító gépjármű és 
különleges célra szolgáló gépjármű alváza, motorral felszerelve, beleértve a versenyautót is db PR, CP

5	  747 291050	  00	  0	  194 -‐	  Különleges	  rendeltetésű	  gépjármű db CP
5	  748 291051 00 0 194 - - Darus kocsi db PR, CP
5	  749 291052 00 0 194 - - Havon való közlekedésre tervezett gépjárművek, golfkocsik és hasonló járművek db PR, CP
5	  750 291059	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  M.n.s.	  speciális	  rendeltetésű	  gépjármű db CP
5	  751 291059 30 0 194 - - - Tűzoltókocsi db PR
5	  752 291059 50 0 194 - - - Betonkeverő kocsi db PR
5	  753 291059 90 0 194 - - - Egyéb, m.n.s. különleges rendeltetésű motoros gépjármű db PR
5	  754 291090	  00	  0	  706 -‐	  Gépjármű	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  755 291099 00 0 706 - - Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  756 29.2	   GÉPJÁRMŰ-‐KAROSSZÉRIA,	  PÓTKOCSI	  GYÁRTÁSA
5	  757 29.20	   GÉPJÁRMŰ-‐KAROSSZÉRIA,	  PÓTKOCSI	  GYÁRTÁSA TE
5	  758 292010	  00	  0	  194 -‐	  Gépjármű-‐karosszéria db CP
5	  759

292010 30 0 194
- - Elsősorban személyszállításra tervezett gépjármű és más gépjármű karosszériája (beleértve a golfkocsit és 
hasonló járművet) (kivéve a 10 vagy annál több személy szállítására szolgálót) db PR

5	  760

292010 50 0 194

- - Tehergépjármű, kisteherautó, autóbusz, vontató, dömper és különleges célra szolgáló gépjámrű 
karosszériája, beleértve a teljesen felszerelt és befejezetlen karosszériát, a 10 vagy annál több személy 
szállítására szolgáló járművet is db PR

5	  761 292020	  00	  0	  194 -‐	  Pótkocsi,	  félpótkocsi;	  szállítótartály db CP
5	  762

292021 00 0 194
- - Konténer egy vagy több szállítási módra különlegesen kialakítva és felszerelve (beleértve a 
folyadékszállításra alkalmas konténert is) db PR, CP

5	  763 292022	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Lakókocsi,	  pótkocsi	  és	  félpótkocsi,	  gördülő	  lakáshoz	  vagy	  kempingezéshez db CP
5	  764 292022 92 0 194 - - - Legfeljebb 1 600 kg tömegű pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi lakás vagy kempingezés céljára db PR
5	  765 292022 98 0 194 - - - 1 600 kg-ot meghaladó tömegű pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi lakás vagy kempingezés céljára db PR
5	  766 292023 00 0 194 - - Áruszállításra szolgáló más pótkocsi és félpótkocsi db PR, CP
5	  767 292030	  00	  0	  706 -‐	  Pótkocsi,	  félpótkocsi	  és	  gépi	  hajtás	  nélküli	  egyéb	  jármű	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  768 292030 30 0 194 - - Alváz pótkocsihoz, félpótkocsihoz és más, géperejű hajtás nélküli járműhöz db PR
5	  769 292030 50 0 194 - - Felépítmény pótkocsihoz, félpótkocsihoz és más, géperejű hajtás nélküli járműhöz db PR
5	  770 292030 70 0 194 - - Tengely pótkocsihoz, félpótkocsihoz és más, géperejű hajtás nélküli járműhöz db PR
5	  771

292030 90 0 706
- - Alkatrész pótkocsihoz, félpótkocsihoz és más, géperejű hajtás nélküli járműhöz (az alváz, felépítmény, 
tengely kivételével) 1000 Ft PR

5	  772 292040 00 0 706 - Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszériamunkák 1000 Ft CP
5	  773 292050 00 0 706 - Lakókocsi, mobil otthon összeszerelése 1000 Ft CP
5	  774

292090	  00	  0	  706 -‐	  Gépjármű-‐karosszéria	  pótkocsi,	  félpótkocsi	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  775

292099 00 0 706 - - Gépjármű-karosszéria, pótkocsi, félpótkocsi gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  776 29.3	   KÖZÚTI	  JÁRMŰ	  ALKATRÉSZEINEK	  GYÁRTÁSA
5	  777 29.31	   JÁRMŰVILLAMOSSÁGI,	  -‐ELEKTRONIKAI	  KÉSZÜLÉKEK	  GYÁRTÁSA TE
5	  778 293110 00 0 055 - Szigetelt gyújtóhuzalkészlet és más, járművön, repülőgépen és hajón használt huzalkészlet t PR, CP
5	  779 293120	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  villamos	  készülék	  motorhoz	  és	  járműhöz	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  780 293121	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Gyújtógyertya,	  gyújtómágnes,	  mágnesdinamó,	  mágneses	  lendkerék,	  elosztó,	  gyújtótekercs 1000	  Ft CP
5	  781 293121 30 0 194 - - - Gyújtógyertya db PR
5	  782 293121 50 0 055 - - - Gyújtómágnes; mágnesdinamó; mágneses lendkerék t PR
5	  783 293121 70 0 055 - - - Elosztó és gyújtótekercs t PR
5	  784 293122	  00	  0	  055 -‐	  -‐	  Indítómotor,	  kettős	  funkciójú	  indítógenerátor,	  egyéb	  generátor	  és	  villamos	  készülék	  motorhoz t CP
5	  785 293122 30 0 055 - - - Indítómotor és kettős funkciójú indítógenerátor t PR
5	  786

293122 50 0 055 - - - Generátor belső égésű motorhoz (a dinamó és alternátor is) (a kettős funkciójú indítógenerátor kivételével t PR
5	  787 293122 70 0 055 - - - M.n.s. készülék belső égésű motorhoz t PR
5	  788 293123	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Villamos	  járművilágító	  és	  jelzőkészülék,	  ablaktörlő,	  jégmentesítő	  és	  riasztókészülék 1000	  Ft CP
5	  789 293123 10 0 194 - - - Elektromos vagy elemes kerékpár világító- vagy jelzőkészülék db PR
5	  790 293123 30 0 194 - - - Elektromos riasztókészülék gépjárműhöz db PR
5	  791 293123 50 0 055 - - - Elektromos hangjelző készülék kerékpárhoz vagy gépjárműhöz (kivéve a gépjármű riasztókat) t PR
5	  792 293123 70 0 055 - - - Ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék motorkerékpárhoz vagy gépjárműhöz t PR
5	  793 293130	  00	  0	  706 -‐	  Alkatrész	  járműmotorhoz	  és	  egyéb	  járművillamossági	  készülékhez 1000	  Ft CP
5	  794

293130 30 0 706
- - Alkatrész belső égésű motorok elektromos gyújtó- vagy indítókészülékéhez, generátorhoz és 
árammegszakítóhoz 1000 Ft PR

5	  795 293130 80 0 706 - - A 8512 vtsz. alá tartozó készülék alkatrésze 1000 Ft PR
5	  796 293190	  00	  0	  706 -‐	  Járművillamossági,	  -‐elektronikai	  készülék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  797 293199 00 0 706 - - Járművillamossági, -elektronikai készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  798 29.32	   KÖZÚTI	  JÁRMŰ	  ALKATRÉSZEINEK	  GYÁRTÁSA TE
5	  799 293210 00 0 194 - Ülés gépjárműhöz db PR, CP
5	  800 293220	  00	  0	  706 -‐	  Biztonsági	  öv,	  légzsák	  és	  karosszériaalkatrész	  és	  karosszériatartozék 1000	  Ft CP
5	  801 293220 30 0 194 - - Biztonsági öv db PR
5	  802 293220 50 0 194 - - Biztonsági légzsákok robbanótöltettel; ezek alkatrészei db PR
5	  803 293220 90 0 706 - - M.n.s. alkatrész és tartozék karosszériához (beleértve a vezetőfülkét is) 1000 Ft PR
5	  804 293230	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  egyéb	  gépjárműalkatrész	  és	  -‐tartozék 1000	  Ft CP
5	  805 293230 10 0 055 - - Lökhárító és részei (beleértve a műanyag lökhárítót is) t PR
5	  806 293230 20 0 055 - - Fékek és szervófékek, ezek alkatrészei (a nem szerelt fékbetét és fékbélés kivételével) t PR
5	  807 293230	  30	  0	  706 -‐	  -‐	  Sebességváltó,	  hajtótengely	  a	  differenciálművel,	  ezek	  részei 1000	  Ft HU
5	  808 293230 33 0 194 - - - Sebességváltók és ezek alkatrészei db PR
5	  809 293230 36 0 055 - - - Meghajtótengely differenciálművel, nem meghajtó tengely és részei t PR
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5	  810 293230 40 0 055 - - Kerék, ennek alkatrésze és tartozéka t PR
5	  811 293230 50 0 194 - - Felfüggesztési rendszerek és ezek alkatrészei (beleértve a lengéscsillapítókat) db PR
5	  812

293230	  60	  0	  706
-‐	  -‐	  Hűtőradiátor,	  hangtompító-‐	  és	  kipufogócső,	  tengelykapcsoló,	  kormánykerék,	  kormányoszlop,	  
kormányház	  és	  részei 1000	  Ft HU

5	  813
293230 61 0 194

- - - Hűtő vontatóhoz, gépkocsihoz, áruszállító gépjárműhöz, darus kocsihoz, tűzoltókocsihoz, betonkeverő, 
utcaseprő, permetező kocsihoz, műhelykocsihoz és radiológiai egységhez; ezek alkatrészei db PR

5	  814 293230 63 0 055 - - - Hangtompítók (kipufogódobok) és kipufogócsövek; ezek alkatrészei t PR
5	  815 293230 65 0 055 - - - Tengelykapcsoló és részei t PR
5	  816 293230 67 0 055 - - - Kormánykerekek, kormányoszlopok és kormányházak; ezek alkatrészei t PR
5	  817 293230 90 0 706 - - A 8701–8705 vtsz. alá tartozó járművek más alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR
5	  818

293290	  00	  0	  706

-‐	  Közútigépjármű-‐alkatrész,	  -‐tartozék	  m.n.s.	  összeszerelése;	  komplett	  járműalkatrész-‐garnitúra	  szerelő	  
szolgáltatása	  autógyári	  folyamatban;	  egyéb	  motor-‐	  és	  járműalkatrész	  és	  -‐tartozék	  gyártásával	  kapcsolatos	  
részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

5	  819 293291 00 0 706 - - Komplett járműalkatrész-garnitúra szerelő szolgáltatása bérmunkában 1000 Ft CP
5	  820 293292 00 0 706 - - M.n.s. gépjárműalkatrész és -tartozék összeszerelése 1000 Ft CP
5	  821 293299 00 0 706 - - Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  822 30	   EGYÉB	  JÁRMŰ	  GYÁRTÁSA
5	  823 30.1	   HAJÓ,	  CSÓNAK	  GYÁRTÁSA
5	  824 30.11	   HAJÓGYÁRTÁS TE
5	  825 301110 00 0 706 - Hadihajó 1000 Ft CP
5	  826 301120	  00	  0	  276 -‐	  Személyhajó,	  teherhajó BRT CP
5	  827 301121	  00	  0	  276 -‐	  -‐	  Személy-‐,	  sétahajó	  és	  hasonló	  személyszállító	  hajó;	  komp	  (minden	  fajtája) BRT CP
5	  828 301121 30 0 276 - - - Utasszállító hajó BRT PR
5	  829 301121 50 0 276 - - - Komp BRT PR
5	  830 301122	  00	  0	  276 -‐	  -‐	  Tengeri	  tartályhajó	  kőolaj,	  olajtermék,	  vegyi	  termék,	  cseppfolyós	  gáz	  szállítására BRT CP
5	  831 301122 10 0 276 - - - Nyersolajat szállító tartályhajó BRT PR
5	  832 301122 30 0 276 - - - Olajterméket szállító tartályhajó BRT PR
5	  833 301122 50 0 276 - - - Vegyianyag-szállító tartályhajó BRT PR
5	  834 301122 70 0 276 - - - Gázszállító hajó BRT PR
5	  835 301123 00 0 276 - - Hűtőhajó, kivéve tartályhajó BRT PR, CP
5	  836 301124	  00	  0	  276 -‐	  -‐	  Teherhajó	  (száraz	  rakománnyal) BRT CP
5	  837 301124 10 0 276 - - - Ömlesztettáru-szállító hajók BRT PR
5	  838 301124 30 0 276 - - - Általános teherhajó BRT PR
5	  839 301124 50 0 276 - - - Konténerszállító hajó BRT PR
5	  840 301124 70 0 276 - - - „Keréken a fedélzetre” (ro-ro) hajó BRT PR
5	  841 301124 90 0 276 - - - Egyéb szárazárut szállító hajó BRT PR
5	  842 301130	  00	  0	  276 -‐	  Halászhajó,	  egyéb	  különleges	  rendeltetésű	  hajó BRT CP
5	  843 301131	  00	  0	  276 -‐	  -‐	  Halászhajó,	  úszó	  halfeldolgozó,	  -‐konzerváló	  üzem BRT CP
5	  844 301131 30 0 276 - - - Halászhajó BRT PR
5	  845 301131 50 0 276 - - - Halfeldolgozó hajó BRT PR
5	  846 301132 00 0 276 - - Vontató- és tolóhajó BRT PR, CP
5	  847 301133	  00	  0	  276 -‐	  -‐	  Kotróhajó,	  világítóhajó,	  úszódaru,	  egyéb	  hajó BRT CP
5	  848 301133 30 0 276 - - - Kotróhajó BRT PR
5	  849 301133 50 0 276 - - - Egyéb nem teherszállító hajók BRT PR
5	  850 301140	  00	  0	  706 -‐	  Tengeren	  telepített	  úszómű	  és	  infrastruktúra 1000	  Ft CP
5	  851 301140 30 0 276 - - Part menti hajó BRT PR
5	  852 301140 50 0 194 - - Part menti infrastruktúra db PR
5	  853 301150 00 0 194 - Más úszószerkezet (ideértve tutaj, tartály, süllyesztő szekrény [keszon], kikötőhíd, bója és jelzőpéce] db PR, CP
5	  854

301190	  00	  0	  706
-‐	  Hajó,	  úszómű	  és	  -‐szerkezet	  átalakítása,	  felújítása,	  berendezéseinek	  felszerelése;	  hajó,	  úszómű	  gyártásával	  
kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

5	  855 301191 00 0 706 - - Hajó, úszómű és -szerkezet átalakítása és rekonstrukciója 1000 Ft PR, CP
5	  856 301192 00 0 706 - - Hajó, úszómű és -szerkezet felszerelése 1000 Ft PR, CP
5	  857 301199 00 0 706 - - Hajó, úszómű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  858 30.12	   SZABADIDŐ-‐,	  SPORTHAJÓ	  GYÁRTÁSA TE
5	  859 301210	  00	  0	  194 -‐	  Szabadidőhajó,	  sporthajó db CP
5	  860 301211 00 0 194 - - Szabadidős vagy sportolási célú vitorlás hajó (kivéve a felfújható) segédmotorral is db PR, CP
5	  861 301212 00 0 194 - - Felfújható szabadidős vagy sportolási célú hajó db PR, CP
5	  862 301219	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  szabadidőhajó,	  sporthajó;	  evezős	  csónak,	  kenu db CP
5	  863

301219 30 0 194
- - - Szabadidős vagy sportmotorcsónak és motoros jacht, (kivéve a csónak külső oldalára felszerelt motorral 
működő motorcsónak) db PR

5	  864 301219 70 0 194 - - - Egyéb, m.n.s., szabadidős vagy sportolási célú hajó; evezős csónak és kenu db PR
5	  865 301290	  00	  0	  706 -‐	  Szabadidőhajó,	  sporthajó	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  866 301299 00 0 706 - - Szabadidőhajó, sporthajó gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  867 30.2	   VASÚTI,	  KÖTÖTTPÁLYÁS	  JÁRMŰ	  GYÁRTÁSA
5	  868 30.20	   VASÚTI,	  KÖTÖTTPÁLYÁS	  JÁRMŰ	  GYÁRTÁSA TE
5	  869 302010	  00	  0	  194 -‐	  Vasúti	  mozdony,	  szerkocsi db CP
5	  870 302011 00 0 194 - - Vasúti mozdony hálózati árammeghajtással db PR, CP
5	  871 302012 00 0 194 - - Dízel-elektromos mozdony db PR, CP
5	  872 302013 00 0 194 - - Egyéb vasúti mozdony; mozdonyszerkocsi db PR, CP
5	  873

302020 00 0 194
- Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász- és teherszállító motorkocsi, kivéve a 
karbantartó vagy szervízkocsit db PR, CP

5	  874 302030	  00	  0	  194 -‐	  Egyéb	  vasúti	  és	  közúti	  kötöttpályás	  jármű db CP
5	  875

302031 00 0 194
- - Vasúti vagy villamosvasúti karbantartó vagy szervizkocsi, önjáró is (beleértve a műhelykocsit, darus kocsit, 
talpfaaláverő és vágányrakó kocsit, valamint mérőkocsit, vonalvizsgáló kocsit is) db PR, CP

5	  876

302032 00 0 194

- - Személyszállító vasúti/villamosvasúti nem önjáró kocsi; csomagszállító (poggyász-) kocsi, postakocsi és 
más különleges célra szolgáló vasúti/villamosvasúti nem önjáró kocsi, kivéve a vasúti/villamosvasúti 
karbantartó/szervizkocsit db PR, CP

5	  877 302033 00 0 194 - - Vasúti és villamosvasúti, nem önjáró teherkocsi db PR, CP
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5	  878
302040	  00	  0	  706

-‐	  Vontató	  és	  vontatott	  vasúti,	  kötöttpályás	  közúti	  jármű	  alkatrésze,	  szerelvénye,	  részegysége,	  mechanikai	  
forgalomirányító	  berendezés 1000	  Ft CP

5	  879 302040 30 0 706 - - Mozdony és sínhez kötött jármű alkatrésze 1000 Ft PR
5	  880

302040 50 0 055
- - Mechanikus vagy elektromechanikus ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezés közút, belvízi út, 
parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára t PR

5	  881

302040 60 0 706

- - Tartozék és felszerelés illetve mechanikus ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút vagy 
villamosvasút számára; mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrző, jelző- vagy biztonsági 
berendezés, vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára, mindezek 
alkatrésze 1000 Ft PR

5	  882
302090	  00	  0	  706

-‐	  Vontató	  és	  vontatott	  vasúti,	  kötöttpályás	  közúti	  jármű	  felszerelése	  (komplettre	  berendezés);	  vasúti	  jármű	  
gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

5	  883 302091 00 0 706 - - Vasúti és villamosvasúti mozdony és sínhez kötött jármű átalakítása 1000 Ft PR, CP
5	  884 302099 00 0 706 - - Vontató és vontatott vasúti jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  885 30.3	   LÉGI,	  ŰRJÁRMŰ	  GYÁRTÁSA
5	  886 30.30	   LÉGI,	  ŰRJÁRMŰ	  GYÁRTÁSA TE
5	  887 303010	  00	  0	  706 -‐	  Légi	  és	  űrjármű	  motorja,	  hajtóműve,	  földi	  kiképző-‐,	  gyakorlórendszer	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  888 303011 00 0 194 - - Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral működő légi jármű, polgári repüléshez db PR, CP
5	  889 303012 00 0 194 - - Turbóhajtómű, turbólégcsavaros repülőgép-hajtómű polgári repüléshez db PR, CP
5	  890

303013 00 0 194
- - Sugárhajtású motor, polgári repüléshez (beleértve a torlósugár-hajtóművet, lüktető torlósugaras hajtóművet 
és a rakétamotort) (kivéve a gázturbinát, energiaegységet magában foglaló irányított lövedéket) db PR, CP

5	  891 303014 00 0 055 - - Repülőkiképző földi berendezés és alkatrésze, polgári repüléshez t PR, CP
5	  892

303015 00 0 706
- - Alkatrész légi jármű szikragyújtású, belső égésű, soros- vagy forgóblokkos dugattyús motorjához, polgári 
légi járművekben való felhasználáshoz 1000 Ft PR, CP

5	  893
303016 00 0 706

- - Gázturbinás sugárhajtómű vagy turbólégcsavaros gázturbinás hajtómű alkatrészei, polgári légi 
járművekben való felhasználáshoz 1000 Ft PR, CP

5	  894
303020 00 0 194

- Léggömb, kormányozható léghajó és más, meghajtás nélküli légijármű polgári repüléshez (beleértve a 
léggömbszondát kutatóballont és pilotléggömböt és hasonlókat) db PR, CP

5	  895 303030	  00	  0	  194 -‐	  Helikopter,	  repülőgép db CP
5	  896 303031 00 0 194 - - Helikopter polgári repüléshez db PR, CP
5	  897 303032 00 0 194 - - Legfeljebb 2 000 kg saját tömegű repülőgép és más légi jármű, polgári repüléshez db PR, CP
5	  898

303033 00 0 194
- - 2 000 kg-nál nagyobb, de legfeljebb 15 000 kg saját tömegű repülőgép és más légi jármű, polgári 
repüléshez db PR, CP

5	  899 303034 00 0 194 - - 15 000 kg-nál nagyobb saját tömegű repülőgép és más légi jármű, polgári repüléshez db PR, CP
5	  900 303040 00 0 055 - Űrhajó, műhold és indítórakéta, polgári repüléshez t PR, CP
5	  901 303050	  00	  0	  706 -‐	  Légi	  és	  űrjármű	  egyéb	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  902 303050 10 0 706 - - Ülés légi járműhöz ennek alkatrésze 1000 Ft PR
5	  903

303050 30 0 055
- - Légcsavar, rotor és ezek része kormányozható léghajóhoz, vitorlázórepülőhöz és más nem motoros légi 
járműhöz, helikopterhez és repülőgéphez, polgári repüléshez t PR

5	  904
303050 50 0 055

- - Futómű és részei kormányozható léghajóhoz, vitorlázórepülőhöz, sárkányrepülőhöz és más nem motoros 
légi járműhöz, helikopterhez, repülőgéphez, űrhajóhoz és űrhajóindító rakétához, polgári repüléshez t PR

5	  905 303050 90 0 706 - - Minden típusú légi jármű részei, kivéve a légcsavart, rotort, futóművet, polgári repüléshez 1000 Ft PR
5	  906 303060	  00	  0	  706 -‐	  Légi	  jármű	  és	  motorjának	  nagyjavítása,	  felújítása 1000	  Ft CP
5	  907 303060 30 0 706 - - Polgári légi jármű motorjának helyreállítása 1000 Ft PR
5	  908 303060 50 0 706 - - Polgári helikopterek helyreállítása 1000 Ft PR
5	  909 303060 70 0 706 - - Polgári repülőgép és más légi jármű (kivéve helikopter-, légijármű-motor) helyreállítása 1000 Ft PR
5	  910

303090	  00	  0	  706
-‐	  Légi	  és	  űrjármű,	  ehhez	  kapcsolódó	  berendezés	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

5	  911
303099 00 0 706

- - Légi és űrjármű, ehhez kapcsolódó berendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában 1000 Ft CP

5	  912 30.4	   KATONAI	  HARCJÁRMŰ	  GYÁRTÁSA
5	  913 30.40	   KATONAI	  HARCJÁRMŰ	  GYÁRTÁSA TE
5	  914 304010 00 0 706 - Tank és más motoros páncélozott harcjármű, ezek alkatrésze 1000 Ft CP
5	  915 304090	  00	  0	  706 -‐	  Katonai	  harcjármű	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  916 304099 00 0 706 - - Katonai harcjármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  917 30.9	   EGYÉB	  JÁRMŰ	  GYÁRTÁSA
5	  918 30.91	   MOTORKERÉKPÁR	  GYÁRTÁSA TE
5	  919 309110	  00	  0	  194 -‐	  Motorkerékpár,	  oldalkocsi db CP
5	  920 309111 00 0 194 - - Motorkerékpár, kerékpár segédmotorral felszerelve, legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú motorral db PR, CP
5	  921 309112 00 0 194 - - Motorkerékpár 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú, dugattyús, belső égésű, szelepes motorral db PR, CP
5	  922

309113 00 0 194
- - Motorkerékpár-oldalkocsi, kerékpár segédmotorral felszerelve, kivéve dugattyús, belső égésű, szelepes 
motorral db PR, CP

5	  923 309120 00 0 706 - Alkatrész motorkerékpárhoz, oldalkocsihoz 1000 Ft PR, CP
5	  924 309130	  00	  0	  194 -‐	  Motorkerékpár	  belső	  égésű	  motorja db CP
5	  925 309131 00 0 194 - - Gépjármű legfeljebb 1 000 cm3 hengerűrtartalmú, szikragyújtású, szelepes, belső égésű motorja db PR, CP
5	  926 309132 00 0 194 - - Gépjármű 1 000 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú, szikragyújtású, szelepes, belső égésű motorja db PR, CP
5	  927 309190	  00	  0	  706 -‐	  Motorkerékpár	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  928 309199 00 0 706 - - Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  929 30.92	   KERÉKPÁR,	  MOZGÁSSÉRÜLTKOCSI	  GYÁRTÁSA TE
5	  930 309210 00 0 194 - Kétkerekű és más kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül db PR, CP
5	  931 309220	  00	  0	  194 -‐	  Kerekesszék	  mozgássérülteknek	  (kivéve:	  alkatrészei	  és	  tartozékai) db CP
5	  932 309220 30 0 194 - - Mozgássérültek kocsija, nem mechanikus meghajtású db PR
5	  933 309220 90 0 194 - - Mozgássérültek kocsija motoros vagy mechanikus meghajtással db PR
5	  934 309230	  00	  0	  706 -‐	  Kétkerekű	  és	  más	  nem	  motoros	  kerékpár,	  kerekes	  szék	  alkatrésze,	  tartozéka 1000	  Ft CP
5	  935 309230 10 0 194 - - Váz és villa, kerékpárhoz db PR
5	  936

309230 60 0 706
- - Motor nélküli kétkerekű és más kerékpárok alkatrészei és tartozékai kivéve a vázat, az első villát és a 
kerékpár világító- vagy jelzőkészülékét) 1000 Ft PR

5	  937 309230 70 0 706 - - Alkatrész és tartozék mozgássérültek kocsijához 1000 Ft PR
5	  938 309240	  00	  0	  706 -‐	  Babakocsi	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  939 309240 30 0 194 - - Babakocsi db PR
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5	  940 309240 50 0 706 - - Babakocsi alkatrésze 1000 Ft PR
5	  941 309290	  00	  0	  706 -‐	  Kerékpár	  és	  mozgássérült	  kerekesszék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  942 309299 00 0 706 - - Kerékpár és mozgássérült kerekesszék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  943 30.99	   M.N.S.	  EGYÉB	  JÁRMŰ	  GYÁRTÁSA	   TE
5	  944

309910 00 0 194
- Nem mechanikus meghajtású járművek, beleértve az ipari vontatót, taligát, poggyásztargoncát, billenődobos 
targoncát, kézzel húzható golfkocsit, bevásárlókocsit db PR, CP

5	  945 309990	  00	  0	  706 -‐	  M.n.s.	  egyéb	  jármű	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  946 309999 00 0 706 - - M.n.s. egyéb jármű gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  947 CM	   EGYÉB	  FELDOLGOZÓIPAR;	  IPARI	  GÉP,	  BERENDEZÉS	  ÜZEMBE	  HELYEZÉSE,	  JAVÍTÁSA 	  
5	  948 31	   BÚTORGYÁRTÁS
5	  949 31.0	   BÚTORGYÁRTÁS
5	  950 310010	  00	  0	  706 -‐	  Ülőbútor	  és	  alkatrésze 1000	  Ft CP
5	  951 310011	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Fémvázas	  ülőbútor db CP
5	  952

310011 50 0 194
- - - Forgó ülőbútor változtatható ülésmagassággal (kivéve orvosi, műtéti, fogorvosi vagy állatorvosi, valamint 
fodrász forgó ülőbútor) db PR

5	  953
310011 70 0 194

- - - Kárpitozott fémvázas ülőbútor (kivéve forgó ülőbútort, orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi 
ülőbútort, fodrász- vagy hasonló széket, gépjárműhöz, légi járműhöz való ülőbútort) db PR

5	  954
310011 90 0 194

- - - Nem kárpitozott fémvázas ülőbútor (kivéve az orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi ülőbútort, a 
fodrász- vagy hasonló széket, a forgó ülőbútort) db PR

5	  955 310012	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Favázas	  ülőbútor db CP
5	  956 310012 10 0 194 - - - Ággyá átalakítható ülőbútor (a kerti ülőbútor vagy kempingfelszerelés kivételével) db PR
5	  957 310012 30 0 194 - - - Ülőbútor nádból, fűzfavesszőből, bambusznádból vagy hasonló anyagból db PR
5	  958 310012 50 0 194 - - - Kárpitozott favázas ülőbútor (a háromrészes garnitúra is) (a forgó ülőbútor kivételével) db PR
5	  959 310012 90 0 194 - - - Nem kárpitozott favázas ülőbútor (a forgó ülőbútor kivételével) db PR
5	  960 310013 00 0 194 - - A 9401 vtsz. alá tartozó m.n.s. ülőbútor db PR, CP
5	  961 310014 00 0 706 - - Ülőbútor-alkatrész 1000 Ft PR, CP
5	  962 310020	  00	  0	  706 -‐	  Alkatrész	  egyéb	  bútorhoz 1000	  Ft CP
5	  963 310020 30 0 706 - - M.n.s. fémbútor alkatrésze (kivéve az orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi ülőbútort) 1000 Ft PR
5	  964 310020 50 0 706 - - M.n.s. fabútor alkatrésze (kivéve az ülőbútort) 1000 Ft PR
5	  965

310020 90 0 706
- - M.n. s.bútor alkatrésze (kivéve fából vagy fémből, továbbá az ülőbútort, valamint az orvosi, sebészeti, 
fogorvosi vagy állatorvosi bútort) 1000 Ft PR

5	  966
310090	  00	  0	  706

-‐	  Szék	  és	  ülőbútor	  kárpitozása;	  ülőbútor	  és	  alkatrésze	  és	  bútoralkatrész	  gyártásával	  kapcsolatos	  
részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP

5	  967 310091 00 0 706 - - Szék és ülőbútor kárpitozása 1000 Ft CP
5	  968 310099 00 0 706 - - Ülőbútor, alkatrészei és bútoralkatrész gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  969 31.01	   IRODABÚTOR	  GYÁRTÁSA TE
5	  970 310110	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Irodabútor	  és	  üzletberendezés db CP
5	  971 310111 00 0 194 - - - Fém irodabútor db PR, CP
5	  972 310112 00 0 194 - - - Fa irodabútor db PR, CP
5	  973 310113 00 0 194 - - - Üzletberendezés fából db PR, CP
5	  974 310190	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Irodabútor	  és	  üzletberendezés	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  975 310199 00 0 706 - - - Irodabútor és üzletberendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  976 31.02	   KONYHABÚTORGYÁRTÁS TE
5	  977 310210 00 0 194 - - Konyhabútor db PR, CP
5	  978 310290	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Konyhabútor	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  979 310299 00 0 706 - - - Konyhabútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  980 31.03	   ÁGYBETÉT	  GYÁRTÁSA TE
5	  981 310310	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Ágybetét,	  matrac db CP
5	  982

310311 00 0 194
- - - Ágybetét (matractartó) (beleértve a rugóval vagy acélhuzal hálóval ellátott fa- vagy fémkeretet, a 
fabordákkal ellátott kárpitozott matracalátétet, a díványt is) db PR, CP

5	  983 310312	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Ágybetét	  (matrac),	  kivéve:	  a	  matractartó db CP
5	  984

310312 30 0 194
- - - - Matrac gumiszivacsból (beleértve a fémkerettel ellátottat is) (a vízzel töltött matrac, felfújható matrac 
kivételével) db PR

5	  985
310312 50 0 194

- - - - Matrac műanyag szivacsból (beleértve a fémkerettel ellátottat is) (a vízzel töltött matrac, felfújható 
matrac kivételével) db PR

5	  986 310312 70 0 194 - - - - Matrac rugós belsőrésszel (a gumi- vagy műanyag szivacsból készült kivételével) db PR
5	  987 310312 90 0 194 - - - - Matrac (a rugós belsőrésszel, a gumi- vagy műanyag szivacsból készült kivételével) db PR
5	  988 310390	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Ágybetét	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
5	  989 310399 00 0 706 - - - Ágybetét gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
5	  990 31.09	   EGYÉB	  BÚTOR	  GYÁRTÁSA TE
5	  991 310910	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  bútor 1000	  Ft CP
5	  992

310911 00 0 055
- - - Fémbútor; kivéve a hivatali, orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútort, a fodrászszéket – a 
kifejezetten hifirendszer, video vagy televízió részére tervezett szekrényt t PR, CP

5	  993 310912	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Fa	  hálószobabútor,	  ebédlő	  és	  nappali	  szobabútor db CP
5	  994

310912 30 0 194
- - - - Fa hálószobabútor (a falba építendő szekrények szerelvényei, ágybetét, lámpa és világítófelszerelés, 
állótükör, ülőbútor kivételével) db PR

5	  995 310912 50 0 194 - - - - Ebédlőben és nappali szobában használt fabútor (az állótükör, ülőbútor kivételével) db PR
5	  996

310913 00 0 194
- - - Más fabútor (a hálószobai, ebédlő-,  nappaliszoba-, konyha-, hivatali, üzleti, orvosi, állatorvosi, sebészeti, 
fogorvosi/állatorvosi bútor, valamint a hifi, videó és televízió részére tervezett szekrény kivételével) db PR, CP

5	  997 310914	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Műanyagból	  vagy	  egyéb	  anyagból	  (pl.	  nádból,	  fűzfavesszőből,	  bambusznádból)	  készült	  bútor db CP
5	  998

310914 30 0 194
- - - - Műanyag bútor (az orvosi, állatorvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor, valamint a kifejezetten 
hifirendszer, videó és televízió részére tervezett szekrény kivételével) db PR

5	  999
310914 50 0 194

- - - - Bútor a fémtől, fától vagy műanyagtól eltérő, más anyagból (kivéve az ülőbútort, valamint a kifejezetten 
hifirendszer, videó és televízió részére tervezett szekrényt) db PR

6	  000
310990	  00	  0	  706

-‐	  -‐	  Bútoripari	  befejező	  szolgáltatás;	  egyéb	  bútor	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

6	  001 310991 00 0 706 - - - Bútoripari befejező szolgáltatás (kivéve: a szék és ülőbútor kárpitozása) 1000 Ft CP
6	  002 310999 00 0 706 - - - Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
6	  003 32	   EGYÉB	  FELDOLGOZÓIPARI	  TEVÉKENYSÉG
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6	  004 32.1	   ÉKSZERGYÁRTÁS
6	  005 32.11	   ÉRMEGYÁRTÁS TE
6	  006

321110	  00	  0	  050
-‐	  Érme	  (a	  személyes	  díszítési	  tárgyakba	  erősített	  érme,	  a	  kizárólag	  fémhulladékként	  vagy	  -‐törmelékként	  
használható	  érme	  kivételével) kg PR,	  CP

6	  007 321111 00 0 050 - - Pénzérme kg HU
6	  008 321112 00 0 050 - - Egyéb érme (játék, kitüntetés, érmegyártó gép által gyártott érme turistáknak) kg HU
6	  009 321190	  00	  0	  706 -‐	  Pénzérme,	  érem	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
6	  010 321199 00 0 706 - - Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
6	  011 32.12	   ÉKSZERGYÁRTÁS TE
6	  012 321210	  00	  0	  706 -‐	  Ékszer	  és	  kapcsolódó	  termékek 1000	  Ft CP
6	  013

321211 00 0 706
- - Tenyésztett gyöngy, drágakő vagy féldrágakő, beleértve a műkövet és rekonstruált követ is, megmunkálva, 
de foglalat nélkül 1000 Ft PR, CP

6	  014 321212 00 0 706 - - Ipari gyémánt megmunkálva; természetes vagy szintetikus drágakő por vagy féldrágakő por 1000 Ft PR, CP
6	  015 321213	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Ékszer	  és	  részei;	  arany-‐	  és	  ezüstműves	  áru	  és	  részei 1000	  Ft CP
6	  016 321213 30 0 706 - - - Ékszer és részei nemesfémből (a bevont, plattírozott is) 1000 Ft PR
6	  017 321213	  50	  0	  706 -‐	  -‐	  -‐	  Arany-‐	  és	  ezüstműves	  áru 1000	  Ft HU
6	  018 321213 51 0 706 - - - - Arany- és ezüstműves áru ezüstből 1000 Ft PR
6	  019 321213 53 0 706 - - - - M.n.s. arany- és ezüstműves áru nemesfémből 1000 Ft PR
6	  020 321213 55 0 706 - - - - Arany- és ezüstműves áru nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva 1000 Ft PR
6	  021

321214 00 0 706
- - Más cikk nemesfémből; természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből készült 
cikkek 1000 Ft PR, CP

6	  022 321290	  00	  0	  706 -‐	  Ékszer	  és	  kapcsolódó	  termék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
6	  023 321299 00 0 706 - - Ékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
6	  024 32.13	   DIVATÉKSZER	  GYÁRTÁSA TE
6	  025 321310 00 0 050 - Divatékszer és kapcsolódó termékek kg PR, CP
6	  026 321390	  00	  0	  706 -‐	  Divatékszer	  és	  kapcsolódó	  termék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
6	  027 321399 00 0 706 - - Divatékszer és kapcsolódó termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
6	  028 32.2	   HANGSZERGYÁRTÁS
6	  029 32.20	   HANGSZERGYÁRTÁS TE
6	  030

322010	  00	  0	  194
-‐	  Zongora,	  orgona	  és	  egyéb	  húrral	  és	  síppal	  működő	  zeneszerszám,	  klaviatúrás	  hangszer;	  metronóm,	  
hangvilla;	  zenegépek	  mechanikája db CP

6	  031 322011	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Zongora	  és	  egyéb	  húros	  hangszer	  billentyűs	  szerkezettel db CP
6	  032 322011 10 0 194 - - - Akusztikus új pianínó (az automata is) db PR
6	  033 322011 30 0 194 - - - Akusztikus nagy zongora (az automata is) db PR
6	  034 322011 50 0 194 - - - Húros hangszer billentyűs szerkezettel (a csembaló, spinét és klavikord is) db PR
6	  035 322012 00 0 194 - - Más húros hangszer db PR, CP
6	  036

322013	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Billentyűs	  orgona,	  harmónium	  és	  hasonló	  hangszer;	  tangóharmonika	  és	  hasonló	  hangszer,	  
szájharmonika;	  fúvós	  hangszer db CP

6	  037 322013 10 0 194 - - - Manuális orgona, harmónium és hasonló billentyűs hangszer szabad fémsíppal db PR
6	  038 322013 40 0 194 - - - Tangóharmonika és hasonló hangszer, szájharmonika db PR
6	  039 322013 70 0 194 - - - Más fúvós hangszer db PR
6	  040 322014 00 0 194 - - Hangszer vagy billentyűs hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik db PR, CP
6	  041 322015	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Más	  hangszer db CP
6	  042 322015 10 0 194 - - - Ütőhangszer db PR
6	  043

322015 30 0 194
- - - Zenélődoboz, kintorna, verkli, éneklő műmadár, zenefűrész, kereplő, szájjal működő sziréna, hívogató és 
csalogató eszköz, szájjal fúható eszköz, síp és tülök db PR

6	  044 322016 00 0 194 - - Metronóm, hangvilla és hangoló síp; zenélődoboz-szerkezet; hangszerhúr db PR, CP
6	  045 322020 00 0 706 - Hangszer alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR, CP
6	  046 322090	  00	  0	  706 -‐	  Hangszer	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
6	  047 322099 00 0 706 - - Hangszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
6	  048 32.3	   SPORTSZERGYÁRTÁS
6	  049 32.30	   SPORTSZERGYÁRTÁS TE
6	  050 323010	  00	  0	  706 -‐	  Sportszer 1000	  Ft CP
6	  051 323011	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Sítalp	  és	  más	  sífelszerelés	  (kivéve:	  a	  sícipő);	  jégkorcsolya	  és	  görkorcsolya,	  ezek	  alkatrészei 1000	  Ft CP
6	  052 323011	  30	  0	  706 -‐	  -‐	  -‐	  Sí,	  síkötés,	  sífék	  és	  síbot 1000	  Ft HU
6	  053 323011 31 0 197 - - - - Síléc, téli sportokhoz pár PR
6	  054 323011 37 0 706 - - - - Síkötés (sítalprögzítő), sífék és síbot 1000 Ft PR
6	  055 323011 50 0 706 - - - Jégkorcsolya és görkorcsolya, beleértve a korcsolyával felszerelt cipőt is ezek alkatrészei és tartozékai 1000 Ft PR
6	  056 323012 00 0 197 - - Sífelszereléshez tartozó lábbeli pár PR, CP
6	  057 323013 00 0 706 - - Vízisítalp, hullámlovas-, széllovas- és más vízisportfelszerelés 1000 Ft PR, CP
6	  058 323014 00 0 706 - - Tornatermi vagy atlétikai cikk és felszerelés 1000 Ft PR, CP
6	  059

323015	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  Más	  sportokhoz	  és	  szabadtéri	  játékokhoz	  használt	  egyéb	  cikk	  és	  felszerelés;	  úszómedence	  és	  
pancsolómedence 1000	  Ft CP

6	  060 323015 10 0 197 - - - Bőr sportkesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is pár PR
6	  061 323015 30 0 706 - - - Golfütő és más golffelszerelés (beleértve a golflabdát is) 1000 Ft PR
6	  062 323015 50 0 706 - - - Asztalitenisz-felszerelés (beleértve az ütőt, labdát és hálót is) 1000 Ft PR
6	  063 323015 60 0 194 - - - Tenisz-, tollaslabda- vagy hasonló ütő, húrozva is db PR
6	  064 323015 80 0 194 - - - Labda (a golflabda, az asztalitenisz-labda, medicinlabda és gyakorlólabda kivételével db PR
6	  065 323015 90 0 706 - - - Sporthoz és szabadtéri játékhoz való m.n.s. cikk és felszerelés 1000 Ft PR
6	  066 323016 00 0 706 - - Horgászbot, más horgászfelszerelés; m.n.s.vadász- vagy horgászcikkek 1000 Ft PR, CP
6	  067 323090	  00	  0	  706 -‐	  Sportszer	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
6	  068 323099 00 0 706 - - Sportszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
6	  069 32.4	   JÁTÉKGYÁRTÁS
6	  070 32.40	   JÁTÉKGYÁRTÁS TE
6	  071 324010	  00	  0	  706 -‐	  Embert	  ábrázoló	  játék	  baba;	  állatot	  vagy	  nem	  emberi	  lényt	  ábrázoló	  játékszer,	  ezek	  alkatrésze 1000	  Ft CP
6	  072 324011 00 0 194 - - Kizárólag embert ábrázoló játék baba db PR, CP
6	  073 324012 00 0 194 - - Állatot vagy nem emberi lényt ábrázoló játékszer db PR, CP
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6	  074 324013 00 0 706 - - Kizárólag embert ábrázoló játék baba alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR, CP
6	  075 324020 00 0 706 - Játék vonat és tartozéka; egyéb kicsinyített méretű modell vagy összeszerelhető szerkezet és építőjáték 1000 Ft PR, CP
6	  076 324030	  00	  0	  706 -‐	  Más	  játék	  (beleértve	  a	  játékhangszert	  is) 1000	  Ft CP
6	  077 324031 00 0 194 - - Kerekes jármű gyermekek számára (a kerékpár kivételével); játék babakocsi db PR, CP
6	  078 324032 00 0 194 - - Kirakós játék (puzzle) db PR, CP
6	  079 324039	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  m.n.s.	  játék 1000	  Ft CP
6	  080

324039 20 0 194
- - - Játék hangszer és készülék játék készletben (kivéve villanyvonat, összeszerelhető méretarányos modell, 
építőkészlet és építőjáték, kirakós játék [puzzle]); beépített motorral működő játék és modell, játék fegyver db PR

6	  081 324039 40 0 706 - - - Más műanyag játék 1000 Ft PR
6	  082 324039 60 0 706 - - - Öntött kicsinyített modell fémből 1000 Ft PR
6	  083 324039 90 0 706 - - - M.n.s., egyéb játék 1000 Ft PR
6	  084 324040	  00	  0	  706 -‐	  Szórakozóhelyi,	  asztali	  vagy	  társasjáték 1000	  Ft CP
6	  085 324041 00 0 050 - - Kártya kg PR, CP
6	  086

324042	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  Biliárd-‐felszerelés,	  szórakozóhelyi,	  asztali	  vagy	  társasjáték;	  pénzérmével	  vagy	  koronggal	  működő	  más	  
játék 1000	  Ft CP

6	  087 324042 10 0 706 - - - Biliárd felszerelése és tartozéka (a mechanikus számláló, időmérő és dákótartó kivételével) 1000 Ft PR
6	  088 324042 30 0 194 - - - Pénzérmével, bankjeggyel, zsetonnal vagy hasonlóval működő játék (a tekepálya-felszerelés kivételével) db PR
6	  089 324042 50 0 194 - - - Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegű db PR
6	  090

324042 70 0 050

- - - Játékkaszinó-asztal, automata tekepálya-felszerelés és más szórakozóhelyi, asztali vagy társasjáték, 
beleértve a tivoli játékot (a pénzérmével, bankjeggyel („papírpénzzel”), zsetonnal vagy hasonló cikkel működő 
játék, biliárd, televíziókészülékkel használható videojáték, kártya, verseny jellegű elektromos autóverseny-
készlet kivételével) kg PR

6	  091 324090	  00	  0	  706 -‐	  Játék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
6	  092 324099 00 0 706 - - Játék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
6	  093 32.5	   ORVOSI	  ESZKÖZ	  GYÁRTÁSA
6	  094 32.50	   ORVOSI	  ESZKÖZ	  GYÁRTÁSA TE
6	  095 325010	  00	  0	  194 -‐	  Orvosi,	  sebészeti	  és	  fogászatai	  eszköz,	  készülék db CP
6	  096 325011	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Fogászatban	  használt	  eszközök,	  készülékek db CP
6	  097 325011 30 0 194 - - - Fogászati fúrógép, más fogászati felszereléssel közös alapra szerelve is db PR
6	  098 325011 50 0 194 - - - A fogászatban használt műszer és készülék (a fúrógép kivételével) db PR
6	  099 325012 00 0 194 - - Egészségügyi, sebészeti vagy laboratóriumi sterilizáló db PR, CP
6	  100 325013	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Fecskendő,	  tű,	  katéter,	  kanül,	  és	  hasonló	  szemészeti	  és	  egyéb	  m.n.s	  orvosi	  eszköz,	  készülék db CP
6	  101 325013	  10	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Fecskendő,	  tű,	  katéter,	  kanül	  és	  hasonló,	  orvosi,	  sebészeti,	  fogászati,	  állatorvosi	  célra db HU
6	  102

325013 11 0 194
- - - - Fecskendő, tűvel vagy anélkül, amelyet az orvoslásban, sebészetben, fogászatban, állatorvoslásban 
használnak db PR

6	  103 325013 13 0 194 - - - - Cső alakú fémtű, amelyet az orvoslásban, sebészetben, fogászatban, állatorvoslásban használnak db PR
6	  104 325013 15 0 194 - - - - Sebészeti tű, amelyet az orvoslásban, sebészetben, fogászatban, állatorvoslásban használnak db PR
6	  105

325013 17 0 194
- - - - Tű, katéter, kanül és hasonló, amelyet az orvoslásban, sebészetben, fogászatban, állatorvoslásban 
használnak (a cső alakú fémtű és a sebészeti tű kivételével) db PR

6	  106 325013 20 0 194 - - - Szemészeti műszer és készülék db PR
6	  107

325013	  30	  0	  194
-‐	  -‐	  -‐	  Vérnyomásmérő	  műszer	  és	  készülék	  (a	  pulzussal,	  nyomással,	  mérő,	  az	  	  oszcillométer	  is),	  endoszkóp	  
(üregvizsgáló)	  orvosi	  célra db HU

6	  108 325013 33 0 194 - - - - Vérnyomásmérő műszer és készülék (a sphygmomanometer, tenziométer, oszcillométer is) db PR
6	  109 325013 35 0 194 - - - - Endoszkóp orvosi célra db PR
6	  110

325013 40 0 194
- - - Orvosi és állat-egészségügyi lázmérő, folyadékkal töltött, közvetlen leolvasásra (a más műszerrel 
kombinált kivételével) db PR

6	  111 325013	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Vesedializáló	  berendezés,	  diatermikus	  készülék	  (az	  ultrahangos	  is) db HU
6	  112 325013 53 0 194 - - - - Vesedializáló berendezés db PR
6	  113 325013 55 0 194 - - - - Diatermikus készülék (az ultrahangos is) db PR
6	  114 325013	  60	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Transzfúziós	  készülék,	  altatás	  eszköze,	  műszere db HU
6	  115 325013 63 0 194 - - - - Transzfúziós készülék (a speciális vértároló üvegedények kivételével) db PR
6	  116 325013 65 0 194 - - - - Altatási eszközök és műszerek db PR
6	  117 325013 70 0 194 - - - M.n.s. orvosi, sebészeti vagy állatorvosi műszerek és készülékek db PR
6	  118 325013 80 0 194 - - - Laboratóriumi centrifuga (a tejszeparátor és a ruhaszárító kivételével) db PR
6	  119 325020	  00	  0	  706 -‐	  Gyógyászati	  eszköz	  és	  készülék;	  felszerelés,	  protézis,	  ortopédiai	  készülék 1000	  Ft CP
6	  120 325021	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Gyógyászati	  eszköz	  és	  készülék;	  lélegeztető	  berendezés db CP
6	  121

325021 30 0 194
- - - Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozókészülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék (a 
teljesen helyhez kötött mechanikus gyógyászati berendezés kivételével) db PR

6	  122 325021 80 0 194 - - - Ózon-, oxigén- és aerosolterápiai készülék, lélegeztetőkészülék db PR
6	  123

325022	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  Mesterséges	  ízület,	  ortopédiai	  készülék;	  műfog;	  fogászati	  szerelvény;	  emberi	  test	  m.n.s.	  mesterséges	  
része 1000	  Ft CP

6	  124 325022	  30	  0	  706 -‐	  -‐	  -‐	  Mesterséges	  ízület,	  valamint	  ortopédiai	  eszköz,	  műtestrész	  és	  csonttörés	  egyéb	  gyógyászati	  eszköze 1000	  Ft HU
6	  125 325022 35 0 194 - - - - Mesterséges ízület db PR
6	  126 325022 39 0 706 - - - - Ortopédiai eszköz, műtestrész és más csonttörésnél alkalmazott eszköz 1000 Ft PR
6	  127 325022	  50	  0	  706 -‐	  -‐	  -‐	  Egyedi	  műfog,	  fogpótlás 1000	  Ft HU
6	  128

325022 53 0 194
- - - - Egyedi műfog műanyagból (a rögzítéshez szükséges fémbetétekkel együtt) (a műfogsor vagy 
műfogsorrész kivételével) db PR

6	  129
325022 55 0 194

- - - - Egyedi műfog nem műanyagból (a rögzítéshez szükséges fémbetétekkel együtt) (a műfogsor vagy 
műfogsorrész kivételével) db PR

6	  130
325022 59 0 706

- - - - Fogpótlás (a műfogsor vagy műfogsorrész, fémkorona, öntött ónrúd, rozsdamentes acél rúd is) (az 
egyedi műfog kivételével) 1000 Ft PR

6	  131
325022 90 0 706

- - - Műtestrész (a műfog és fogpótlás, a mesterséges ízület, ortopédiai és csonttörésnél alkalmazott eszköz, 
szívritmus-szabályozó készülék kivételével) 1000 Ft PR

6	  132 325023 00 0 706 - - A 9021 vtsz. alá tartozó cikkek és készülékek alkatrésze és tartozéka 1000 Ft PR, CP
6	  133 325030	  00	  0	  706 -‐	  Orvosi,	  sebészeti,	  fogászati	  vagy	  állatorvosi	  bútor;	  fodrászati	  és	  hasonló	  szék	  és	  ezek	  alkatrésze 1000	  Ft CP
6	  134

325030 30 0 706
- - Fogorvosi, fodrász- vagy hasonló szék és alkatrésze (a fogorvosi szájöblítő köpőcsésze, fogorvosi 
berendezéseket tartalmazó szék kivételével) 1000 Ft PR

6	  135
325030 50 0 706

- - Orvosi, sebészeti vagy állatorvosi bútor és ezek alkatrésze (a kifejezetten röntgencélra szolgáló ülések és 
asztalok kivételével) 1000 Ft PR
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6	  136 325040	  00	  0	  706 -‐	  Szemüveg,	  lencse,	  ezek	  alkatrésze 1000	  Ft CP
6	  137 325041	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Kontaktlencse,	  szemüveglencse,	  bármilyen	  anyagból db CP
6	  138 325041 30 0 194 - - - Kontaktlencse db PR
6	  139 325041	  50	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Szemüveglencse	  látásjavításra db HU
6	  140 325041 53 0 194 - - - - Nem szerelt szemüveglencse nem látásjavításra db PR
6	  141 325041 55 0 194 - - - - Nem szerelt, egy fókuszú szemüveglencse látásjavításra, mindkét oldalán megmunkálva db PR
6	  142 325041 59 0 194 - - - - Nem szerelt, nem egy fókuszú szemüveglencse látásjavításra, mindkét oldalán megmunkálva db PR
6	  143 325041 70 0 194 - - - Nem szerelt szemüveglencse látásjavításra, nem mindkét oldalán megmunkálva db PR
6	  144 325042	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Látásjavító,	  védő	  és	  egyéb	  szemüveg,	  szemvédő db CP
6	  145 325042 50 0 194 - - - Napszemüveg db PR
6	  146

325042 90 0 194
- - - Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő- vagy más szemüveg (a napszemüveg 
kivételével) db PR

6	  147 325043	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Szemüvegkeret	  és	  szemüvegkeret	  szerkezeti	  eleme,	  egyéb	  szemüveg db CP
6	  148 325043 50 0 194 - - - Műanyag keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz db PR
6	  149 325043 90 0 194 - - - Nem műanyag keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz db PR
6	  150

325044 00 0 706
- - Szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz használt keret és szerelék alkatrésze (a csavar, 
biztosítóeszköz nélküli lánc, nemnemesfémből készült rugó kivételével) 1000 Ft PR, CP

6	  151 325050	  00	  0	  706 -‐	  Orvosi,	  sebészeti	  célt	  szolgáló	  egyéb	  eszköz 1000	  Ft CP
6	  152 325050 10 0 706 - - Fogászati cement és más fogászati tömőanyagok; csontpótló cementek 1000 Ft PR
6	  153

325050 20 0 706

- - Humán vagy állatgyógyászati felhasználásra szánt gélkészítmény, amelyet sebészeti műtéteknél vagy 
fizikai vizsgálatoknál síkosítóanyagként vagy a test és az orvosi műszer között közvetítőanyagként 
alkalmaznak 1000 Ft PR

6	  154

325050 30 0 706

- - Steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem felszívódók is; steril sebészeti varróanyagok, 
beleértve a steril felszívódó sebészeti vagy fogászati fonalakat (a catgut kivételével); sebészetben használt, 
ragasztóval ellátott steril gézszövet sebek lezárására; steril laminária és steril lamináriatamponok (sátrak); 
steril sebészeti vagy fogászati felszívódó vérzéscsillapítók 1000 Ft PR

6	  155
325090	  00	  0	  706

-‐	  Orvosi,	  sebészeti,	  ortopédiai	  eszköz,	  készülék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  
bérmunkában 1000	  Ft CP

6	  156
325099 00 0 706

- - Orvosi, sebészeti, ortopédiai eszköz, készülék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése 
bérmunkában 1000 Ft CP

6	  157 32.9	   M.N.S.	  EGYÉB	  FELDOLGOZÓIPARI	  TEVÉKENYSÉG
6	  158 32.91	   SEPRŰ-‐,	  KEFEGYÁRTÁS TE
6	  159 329110	  00	  0	  194 -‐	  Seprű	  és	  kefe db CP
6	  160 329111	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Seprű	  és	  kefe	  háztartási	  takarításhoz db CP
6	  161 329111 10 0 194 - - - Seprű, kefe és ecset, vesszőből vagy más növényi eredetű anyagból, egybekötve db PR
6	  162

329111 40 0 194
- - - Nem motorizált, kézi működtetésű mechanikus padlóseprő és más kefe utcai vagy háztartási 
felhasználásra vagy állatokhoz db PR

6	  163 329111 90 0 194 - - - M.n.s. kefe db PR
6	  164

329112	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Fogkefe,	  hajkefe,	  test-‐	  és	  szépségápolásra	  szolgáló	  egyéb	  kefe;	  kozmetikai	  szer	  felvitelére	  szolgáló	  ecset;	  
művészecset	  és	  íróecset db CP

6	  165 329112 10 0 194 - - - Fogkefe db PR
6	  166 329112	  30	  0	  194 -‐	  -‐	  -‐	  Hajkefe,	  borotvaecset,	  kefe	  testápolásra,	  szépségápolásra	  (kivéve	  a	  fogkefe) db HU
6	  167 329112 35 0 194 - - - - Hajkefe db PR
6	  168 329112 37 0 194 - - - - Borotvaecset, valamint test- és szépségápolásra szolgáló kefe (a fogkefe és hajkefe kivételével) db PR
6	  169 329112 50 0 194 - - - Művészecset és íróecset db PR
6	  170 329112 70 0 194 - - - Ecset kozmetikai szerek felviteléhez db PR
6	  171 329119	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Egyéb	  m.n.s.	  kefe db CP
6	  172 329119 30 0 194 - - - Festék, falfesték felvitelére szolgáló kefe és ecset, tapétázókefe és lakkozóecset db PR
6	  173 329119 50 0 194 - - - Szobafestő párna és henger db PR
6	  174 329119 70 0 194 - - - Gép, készülék vagy jármű alkatrészét képező kefe (kivéve az utcai seprűket) db PR
6	  175 329190	  00	  0	  706 -‐	  Seprű	  és	  kefe	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
6	  176 329199 00 0 706 - - Seprű és kefe gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
6	  177 32.99	   EGYÉB	  M.N.S	  FELDOLGOZÓIPARI	  TEVÉKENYSÉG	   TE
6	  178

329910	  00	  0	  706
-‐	  Védősisak;	  ceruza	  és	  toll,	  tábla,	  dátumbélyegző,eladó	  és	  számozó	  pecsét,	  bélyegző;	  írógépszalag,	  
festékpárna 1000	  Ft CP

6	  179 329911	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Védősisak	  és	  más	  biztonsági	  felszerelés 1000	  Ft CP
6	  180 329911 30 0 197 - - - Egyujjas és ujjatlan védőkesztyű minden foglalkozáshoz természetes vagy mesterséges bőrből pár PR
6	  181 329911 50 0 194 - - - Biztonsági fejfedő db PR
6	  182 329911 90 0 194 - - - Fejfedő gumiból vagy műanyagból (a biztonsági fejfedő kivételével) db PR
6	  183 329912	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Golyóstoll,	  filctoll	  és	  más	  szivacsvégű	  toll	  és	  jelző	  (kiemelő);	  töltőceruza	  vagy	  csúszóbetétes	  ceruza db CP
6	  184 329912 10 0 194 - - - Golyóstoll db PR
6	  185 329912 30 0 194 - - - Filc- és más, szivacsvégű toll és jelző db PR
6	  186 329912 50 0 194 - - - Töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza db PR
6	  187 329913 00 0 194 - - Tuskihúzó toll; töltőtoll és egyéb toll db PR, CP
6	  188 329914	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Írószerkészlet,	  toll-‐	  és	  ceruzatartó	  és	  hasonló	  tokok,	  ezek	  alkatrésze 1000	  Ft CP
6	  189 329914 10 0 050 - - - Kettő vagy több írószerből álló toll- vagy ceruzakészlet kg PR
6	  190 329914 30 0 194 - - - Golyóstollbetét, amely golyóshegyből és tintatartályból áll db PR
6	  191

329914 50 0 706
- - - Tollhegy és tollhegycsúcs másoló töltőtoll (átírótoll); tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; 9608 vtsz. alá 
tartozó cikkek alkatrészei (beleértve a kupakot és a klipszet is) 1000 Ft PR

6	  192 329915	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Ceruza,	  színes	  ceruza,	  ceruzabél,	  pasztellkréta,	  rajzszén,	  író-‐	  és	  rajzkréta,	  szabókréta 1000	  Ft CP
6	  193

329915 10 0 194
- - - Ceruza és rajzkréta merev hüvelybe ágyazott béllel (az orvosi, kozmetikai vagy tisztálkodási célra szánt 
ceruza kivételével) db PR

6	  194 329915 30 0 194 - - - Fekete vagy színes ceruzabél db PR
6	  195 329915 50 0 050 - - - Pasztellkréta, rajzszén, író- és rajzkréta, szabókréta kg PR
6	  196

329916	  00	  0	  194
-‐	  -‐	  Írótábla	  (palatábla)	  és	  rajztábla;	  keltező,	  pecsételő	  vagy	  számozó	  bélyegző	  és	  hasonlók;	  írógép-‐	  vagy	  
hasonló	  szalag;	  bélyegzőpárna db CP

6	  197 329916 10 0 194 - - - Palatábla, író- és rajztábla db PR
6	  198 329916 30 0 194 - - - Kézi használatú kelet-, pecsételő- vagy számozóbélyegző és hasonló; db PR



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 189. szám 26893

A B C D
A	  TERMÉK	  VAGY	  SZOLGÁLTATÁS

KÓDSZÁMA MEGNEVEZÉSE MENNYISÉGI	  
EGYSÉGE FORRÁSA

6	  199 329916 50 0 194 - - - Bélyegzőpárna (kivéve a kézi működtetésű tintahengert) db PR
6	  200

329916 70 0 194
- - - Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal - lenyomatkészítésre - átitatva (kivéve a 
szénrudakat vagy más másolópapírszalagot) db PR

6	  201 329920	  00	  0	  706 -‐	  Esernyő,	  sétapálca,	  gomb,	  gombtest	  és	  villámzár,	  ezek	  alkatrésze 1000	  Ft CP
6	  202 329921	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Esernyő	  és	  napernyő;	  sétapálca,	  botszék,	  ostor	  és	  hasonló	  cikkek db CP
6	  203 329921 30 0 194 - - - Esernyő, napernyő, boternyő, kerti és hasonló napernyő (az esernyőtartó kivételével) db PR
6	  204 329921 50 0 194 - - - Sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló db PR
6	  205

329922 00 0 706
- - Esernyő, napernyő, sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló cikkek alkatrésze, 
díszítése és tartozéka 1000 Ft PR, CP

6	  206 329923 00 0 706 - - Párizsi kapocs, patentkapocs, patent és ezek alkatrésze; gomb; villámzár (húzózár) 1000 Ft PR, CP
6	  207 329924	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Gombtest	  és	  a	  gomb	  más	  része;	  nyers	  gombforma;	  villámzár	  részei 1000	  Ft CP
6	  208 329924 30 0 050 - - - Nyers gomb, gombtest és a gomb más része kg PR
6	  209

329924 50 0 706
- - - Zárszem, csúszka, futó, végdarab és bármilyen hosszú keskeny szalag felerősített zárszemekkel 
villámzárnak 1000 Ft PR

6	  210 329930 00 0 050 - Emberi hajból vagy állati szőrből készült termék; hasonló termék textilanyagból kg PR, CP
6	  211

329940	  00	  0	  706
-‐	  Öngyújtó,	  pipa	  és	  ezek	  részei;	  gyúlékony	  anyagból	  készült	  cikkek;	  folyékony	  vagy	  cseppfolyósított	  gázzal	  
töltött	  öngyújtó 1000	  Ft CP

6	  212 329941	  00	  0	  194 -‐	  -‐	  Cigaretta	  öngyújtó	  és	  más	  öngyújtó;	  pipa,	  szivar-‐	  és	  cigarettaszipka	  és	  ezek	  részei db CP
6	  213

329941 10 0 194
- - - Öngyújtó és más gyújtó (a mechanikus gyújtó, elektromos gyújtó, vegyi gyújtó, nem mechanikus gyújtó, 
járműhöz való gyújtó is) db PR

6	  214 329941 30 0 050 - - - Pipák (beleértve a pipafejeket) és, szivar- vagy cigarettaszipkák, ezek részei kg PR
6	  215 329941 30 0 194 - - - Pipák (beleértve a pipafejeket) és, szivar- vagy cigarettaszipkák, ezek részei db HU
6	  216 329942	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Öngyújtó	  alkatrésze;	  tűzkő;	  gyúlékony	  anyagból	  készült	  cikkek 1000	  Ft CP
6	  217 329942 10 0 050 - - - Cervas és m.n.s. piroforos ötvözetek, gyúlékony anyagokból készült áruk kg PR
6	  218

329942 30 0 706
- - - Öngyújtó és más gyújtó alkatrésze (a tűzkő, kanóc, a cigaretta-öngyújtók és hasonló gyújtószerszámok 
töltésére vagy utántöltésére használt ampulla, üvegpalack, kanna vagy más tartály kivételével) 1000 Ft PR

6	  219
329943 00 0 194

- - Folyékony vagy cseppfolyós gáztüzelőanyag legfeljebb 300 cm3 űrtartalmú tartályban, 
gyújtószerszámokhoz db PR, CP

6	  220 329950	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  m.n.s.	  cikkek 1000	  Ft CP
6	  221

329951	  00	  0	  706
-‐	  -‐	  Ünnepi,	  farsangi	  és	  más	  szórakoztató	  eszközök,	  beleértve	  a	  bűvészmutatványok	  és	  a	  beugratós	  játékok	  
kellékeit	  is 1000	  Ft CP

6	  222
329951 30 0 706

- - - Karácsonyi ünnepre használt cikk (kivéve az elektromos girlandot, a természetes karácsonyfát, 
karácsonyfatalpat, gyertyát, kegyhely díszítésére használt szobrocskát, szobrot és hasonlót) 1000 Ft PR

6	  223 329951 50 0 706 - - - M.n.s., ünnepi, farsangi és más szórakoztató tárgy 1000 Ft PR
6	  224 329952	  00	  0	  050 -‐	  -‐	  Illatszerszóró	  és	  -‐tartó kg CP
6	  225

329952 80 0 050
- - - Illatszer- és más szóró testápolási célra, ezekhez szerelék és szórófej (a külön kiszerelt illatszerszóró-
tartály, gumipumpa kivételével) kg PR

6	  226
329953 00 0 050

- - Bemutatási, szemléltető célra szolgáló műszer, készülék, eszköz és modell, amely más célra alkalmatlan (a 
repülőkiképző földi berendezés, a nyomtatott térkép, diagram vagy illusztráció kivételével) kg PR, CP

6	  227
329954 00 0 055

- - Gyertyák, mécsesek és hasonlók (az úszó éjjeli lámpa is) (az asztma elleni gyertya, viaszgyufa vagy 
veszta, kénnel kezelt szalag, kanóc és gyertya kivételével) t PR, CP

6	  228 329955 00 0 706 - - Művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei 1000 Ft PR, CP
6	  229 329959	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  m.n.s.	  különféle	  cikkek 1000	  Ft CP
6	  230

329959 10 0 194
- - - Légzőkészülék és gázálarc (gyógyászati légzőkészülék és mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel 
nem rendelkező védőálarc kivételével) db PR

6	  231 329959 20 0 050 - - - Bélből (a selyemhernyóbél kivételével), aranyverőhártyából, hólyagból vagy ínből készült áru kg PR
6	  232

329959 30 0 050
- - - Állati eredetű anyagból készült faragás, mint az elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, korall, 
gyöngyház kg PR

6	  233

329959 40 0 050

- - - M.n.s. Megmunkált növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyag és ezekből készült áru; 
öntött vagy faragott tárgy viaszból, sztearinból, természetes mézgából vagy természetes gyantából vagy 
mintázó pasztából, és máshol nem említett formázott vagy faragott tárgy; nem kemény megmunkált zselatin (a 
3503 vtsz. alá tartozó zselatin kivételével) és ebből készült áru kg PR

6	  234 329959 50 0 050 - - - Kézi szita és rosta kg PR
6	  235 329959 60 0 050 - - - Hőpalack és egyéb vákuumos edény tokkal együtt, ezek alkatrésze (az üvegbetét kivételével) kg PR
6	  236

329959 70 0 050
- - - Szabó és ruhakészítő által használt próbababa és más öltöztethető figura, automata és más mozgó figura 
kirakatkészítéshez (a bemutatás alatt álló figurák, az oktatási modell és a játékbaba kivételével) kg PR

6	  237 329959 80 0 194 - - - Földgömb, nyomtatott (kivéve domborított földgömb) db PR
6	  238 329959 90 0 194 - - - Koporsó db HU
6	  239 329960 00 0 706 - Állatkitömési szolgáltatás 1000 Ft CP
6	  240 329990	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  m.n.s.	  feldolgozóipari	  termék	  gyártásával	  kapcsolatos	  részműveletek	  végzése	  bérmunkában 1000	  Ft CP
6	  241 329999 00 0 706 - - Egyéb m.n.s. feldolgozóipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
6	  242 33	   IPARI	  GÉP,	  BERENDEZÉS,	  ESZKÖZ	  JAVÍTÁSA
6	  243 33.1	   IPARI	  GÉP,	  BERENDEZÉS,	  ESZKÖZ	  JAVÍTÁSA	  
6	  244 33.11	   FÉMFELDOLGOZÁSI	  TERMÉK	  JAVÍTÁSA TE
6	  245 331110	  00	  0	  706 -‐	  Fémfeldolgozási	  termék	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  246 331111 00 0 706 - - Fémszerkezet javítása, karbantartása 1000 Ft CP
6	  247 331112 00 0 706 - - Fémtartály, -ciszterna, tárolókád és más tárolóedény javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  248

331113 00 0 706
- - Gőzfejlesztő berendezések (a központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével) és az ipartelepek 
fémcsőrendszereinek javítási és karbantartási szolgáltatása 1000 Ft PR, CP

6	  249 331114 00 0 706 - - Fegyver és lőszer javítása, karbantartása 1000 Ft CP
6	  250 331119 00 0 706 - - Nem háztartásban használatos, központi fűtésre szolgáló kazán javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  251 33.12	   IPARI	  GÉP,	  BERENDEZÉS	  JAVÍTÁSA	   TE
6	  252 331210	  00	  0	  706 -‐	  Általános	  rendeltetésű	  gép	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  253 331211 00 0 706 - - Motorok és turbinák javítása és karbantartása (a repülőgép-, gépjármű- és kerékpármotor kivételével) 1000 Ft PR, CP
6	  254 331212	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Hidraulikus	  berendezés,	  egyéb	  szivattyú,	  kompresszor,	  csap,	  szelep	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  255 331212 10 0 706 - - - Szivattyúk és kompresszorok javítása és karbantartása 1000 Ft PR
6	  256 331212 20 0 706 - - - Csapok és szelepek javítása és karbantartása 1000 Ft PR
6	  257 331213 00 0 706 - - Csapágy, fogaskerék, erőátviteli elem javítása, karbantartása 1000 Ft CP
6	  258 331214 00 0 706 - - Kemence és égőfej (-rózsa) javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  259 331215 00 0 706 - - Rakodó- vagy emelőszerkezet javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
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6	  260 331216 00 0 706 - - Irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái) javítása, karbantartása 1000 Ft CP
6	  261 331217 00 0 706 - - Gépi meghajtású kéziszerszám javítása, karbantartása 1000 Ft CP
6	  262 331218 00 0 706 - - Nem háztartási hűtő- és szellőztetőkészülék javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  263 331219	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  m.n.s.	  általános	  rendeltetésű	  gép	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  264 331219 90 0 706 - - - Egyéb, m.n.s., általános célú gépek javítása és karbantartása 1000 Ft PR
6	  265 331220	  00	  0	  706 -‐	  Speciális	  rendeltetésű	  gép	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  266 331221	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Mezőgazdasági,	  erdészeti	  gép	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  267 331221 10 0 706 - - - Mezőgazdasági traktor javítása és karbantartása 1000 Ft PR
6	  268 331221 20 0 706 - - - Mezőgazdasági és erdőgazdasági gép javítása és karbantartása 1000 Ft PR
6	  269 331222 00 0 706 - - Fémmegmunkáló szerszámgép javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  270 331223 00 0 706 - - Kohászati gép javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  271 331224 00 0 706 - - Bányászati, kőfejtő- és építőipari gép javítása, karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  272 331225 00 0 706 - - Étel-, ital- vagy dohányelőállító gép javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  273 331226 00 0 706 - - Textil-, ruházat- és bőrkészítésre szolgáló gép javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  274 331227 00 0 706 - - Papír vagy karton készítésére szolgáló gép javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  275 331228 00 0 706 - - Műanyag- és gumiipari gép javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  276 331229	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb	  speciális	  rendeltetésű	  gép	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  277

331229 10 0 706
- - - Fa, parafa, csont, keménygumi vagy hasonló kemény anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép 
javítása és karbantartása 1000 Ft PR

6	  278 331229 90 0 706 - - - Különleges célra szolgáló egyéb, m.n.s. gép javítása és karbantartása 1000 Ft PR
6	  279 33.13	   ELEKTRONIKUS,	  OPTIKAI	  ESZKÖZ	  JAVÍTÁSA TE
6	  280 331310	  00	  0	  706 -‐	  Elektronikai,	  optikai	  berendezés	  javítása 1000	  Ft CP
6	  281 331311	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Mérő-‐,	  vizsgáló-‐	  és	  navigációs	  készülék	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  282

331311 10 0 706
- - - Mérő, ellenőrző, vizsgáló, navigációs és más célra szolgáló műszer és készülék javítása és karbantartása 
(az ipari folyamatirányító berendezés kivételével) 1000 Ft PR

6	  283 331311 20 0 706 - - - Ipari időmérő műszer és készülék javítása és karbantartása 1000 Ft PR
6	  284 331312 00 0 706 - - Orvosi és sebészi berendezés javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  285 331313 00 0 706 - - Professzionális fényképészeti, mozgófényképészeti és optikai eszközök javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  286 331319 00 0 706 - - Egyéb professzionális elektronikai berendezés javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  287 33.14	   IPARI	  VILLAMOS	  GÉP,	  BERENDEZÉS	  JAVÍTÁSA TE
6	  288 331410	  00	  0	  706 -‐	  Villamos	  berendezés	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  289

331411	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Villanymotor,	  generátor,	  transzformátor,	  áramelosztó	  és	  -‐szabályozó	  berendezés	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  290 331411 20 0 706 - - - Elektromotor, elektromos generátor és elektromos transzformátor javítása és karbantartása 1000 Ft PR
6	  291 331411 50 0 706 - - - Az elektromosság elosztására és az elektromos vezérlésre szolgáló készülék javítása és karbantartása 1000 Ft PR
6	  292

331419 00 0 706
- - Elektromos berendezés javítása és karbantartása (az áramelosztó és -szabályozó berendezés, motor, 
generátor és transzformátor, televízió- és rádióadó kivételével) 1000 Ft PR, CP

6	  293 33.15	   HAJÓ,	  CSÓNAK	  JAVÍTÁSA TE
6	  294 331510	  00	  0	  706 -‐	  Hajó	  és	  csónak	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  295

331510 10 0 706
- - Hajó, csónak és úszószerkezet javítása és karbantartása (a jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; 
az evezőscsónak és kenu kivételével) 1000 Ft PR

6	  296 331510 30 0 706 - - Szabadidő-, sporthajó javítása és karbantartása 1000 Ft PR
6	  297 33.16	   REPÜLŐGÉP,	  ŰRHAJÓ	  JAVÍTÁSA TE
6	  298 331610 00 0 706 - Polgári légi jármű és légi jármű motorjának javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP
6	  299 33.17	   EGYÉB	  KÖZLEKEDÉSI	  ESZKÖZ	  JAVÍTÁSA TE
6	  300 331710	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  jármű	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  301

331711 00 0 706
- - Vasúti és villamosvasúti mozdony és sínhez kötött jármű, mechanikus (és elektromechanikus) ellenőrző, 
jelző- és biztonsági berendezés javítása és karbantartása 1000 Ft PR, CP

6	  302 331719 00 0 706 - - M.n.s egyéb jármű javítása, karbantartása 1000 Ft CP
6	  303 33.19	   EGYÉB	  IPARI	  ESZKÖZ	  JAVÍTÁSA TE
6	  304 331910	  00	  0	  706 -‐	  Egyéb	  eszköz	  és	  felszerelés	  javítása,	  karbantartása 1000	  Ft CP
6	  305 331910 20 0 706 - - Ponyva és más kempingfelszerelés, valamint más textilkészáru javítási szolgáltatásai 1000 Ft PR
6	  306

331910 90 0 706

- - Máshova nem sorolt ipari eszköz javítása, karbantartása, pl. tároló fatermék, ipari gumi-, üveg-, 
kerámiaeszköz, konténer, hangszer, sportfelszerelés, -berendezés, automata tekepálya, vidámparki 
játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékai, malomkő 1000 Ft HU

6	  307 33.2	   IPARI	  GÉP,	  BERENDEZÉS	  ÜZEMBE	  HELYEZÉSE
6	  308 33.20	   IPARI	  GÉP,	  BERENDEZÉS	  ÜZEMBE	  HELYEZÉSE TE
6	  309 332010	  00	  0	  706 -‐	  Fémfeldolgozási	  termékek	  (kivéve:	  a	  gépek,	  gépi	  berendezések)	  helyszíni	  szerelése	  (üzembe	  helyezése) 1000	  Ft CP
6	  310

332011 00 0 706
- - Gőzfejlesztő berendezések üzembehelyezési szolgáltatása (a központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán 
kivételével), beleértve az ipartelepeken a fémcsőrendszerek üzembehelyezési szolgáltatását 1000 Ft PR, CP

6	  311 332012 00 0 706 - - Egyéb fémfeldolgozási termékek (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése 1000 Ft CP
6	  312 332020	  00	  0	  706 -‐	  Általános	  rendeltetésű	  gép	  üzembe	  helyezése 1000	  Ft CP
6	  313 332021 00 0 706 - - Irodai gép üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
6	  314 332029	  00	  0	  706 -‐	  -‐	  Egyéb,	  m.n.s.	  általános	  rendeltetésű	  gép	  üzembe	  helyezése 1000	  Ft CP
6	  315 332029 10 0 706 - - - Motorok és turbinák üzembe helyezése (a repülőgép-, gépjármű- és kerékpármotor kivételével) 1000 Ft PR
6	  316 332029 20 0 706 - - - Szivattyúk és kompresszorok üzembe helyezése 1000 Ft PR
6	  317 332029 30 0 706 - - - Kemence és égőfej (-rózsa) üzembe helyezése 1000 Ft PR
6	  318 332029 40 0 706 - - - Rakodó- vagy emelőszerkezet üzembe helyezése (a lift és mozgólépcső kivételével) 1000 Ft PR
6	  319 332029 50 0 706 - - - Nem háztartási hűtő- és szellőztetőkészülék üzembe helyezése 1000 Ft PR
6	  320

332029 60 0 706
- - - Általános célú gépek és a mérlegekhez, szűrő-, desztilláló, csomagoló, palacktöltő, szóró-, gőz-
/homokszóró géphez és készülékhez, kalenderhez való berendezések üzembe helyezése 1000 Ft PR

6	  321
332029 70 0 706

- - - Fa, parafa, kő, keménygumi vagy hasonló kemény anyag megmunkálására szolgáló szerszámgép 
üzembehelyezési szolgáltatása 1000 Ft PR

6	  322 332030	  00	  0	  706 -‐	  Speciális	  rendeltetésű	  gép	  üzembe	  helyezése 1000	  Ft CP
6	  323 332031 00 0 706 - - Mezőgazdasági és erdőgazdasági gép üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
6	  324 332032 00 0 706 - - Fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
6	  325 332033 00 0 706 - - Kohászati gép üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
6	  326 332034 00 0 706 - - Bányászásra, kőfejtésre és építésre szolgáló gép üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
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6	  327 332035 00 0 706 - - Étel-, ital- vagy dohány-előállító gép üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
6	  328 332036 00 0 706 - - Textil-, ruházat- és bőrkészítésre szolgáló gép üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
6	  329 332037 00 0 706 - - Papír vagy karton készítésére szolgáló gép üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
6	  330 332038 00 0 706 - - Műanyag- és gumigyártáshoz használt gép és berendezés üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
6	  331 332039 00 0 706 - - Különleges célra szolgáló egyéb, m.n.s. gép üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
6	  332 332040	  00	  0	  706 -‐	  Elektronikai	  és	  optikai	  berendezés	  üzembe	  helyezése 1000	  Ft CP
6	  333 332041 00 0 706 - - Orvosi és sebészi berendezés üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
6	  334 332042 00 0 706 - - Professzionális elektronikus berendezés üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
6	  335 332050	  00	  0	  706 -‐	  Villamos	  berendezés	  üzembe	  helyezése 1000	  Ft CP
6	  336 332050 20 0 706 - - Elektromotor, elektromos generátor és elektromos transzformátor üzembe helyezése 1000 Ft PR
6	  337 332050 50 0 706 - - Az elektromosság elosztására és az elektromos vezérlésre szolgáló készülék üzembe helyezése 1000 Ft PR
6	  338

332050 90 0 706
- - Más elektromos berendezés üzembe helyezése, kivéve a közút, autópálya  stb. számára használt 
elektromos jelzőberendezést 1000 Ft PR

6	  339 332060 00 0 706 - Ipari folyamatirányító berendezés és automata termelőberendezés tevezése és összeszerelése 1000 Ft PR, CP
6	  340 332070 00 0 706 - Ipari időmérő műszer és berendezés üzembe helyezése 1000 Ft PR, CP
6	  341 D	   VILLAMOSENERGIA-‐,	  GÁZ-‐,	  GŐZELLÁTÁS,	  LÉGKONDICIONÁLÁS 	  
6	  342 35	   VILLAMOSENERGIA-‐,	  GÁZ-‐,	  GŐZELLÁTÁS,	  LÉGKONDICIONÁLÁS 	  
6	  343 35.1	   VILLAMOSENERGIA-‐TERMELÉS,	  -‐ELLÁTÁS
6	  344 35.11	   VILLAMOSENERGIA-‐TERMELÉS TE
6	  345 351110	  00	  0	  097 -‐	  Villamosenergia MWh CP
6	  346 351110 10 0 097 - - Villamosenergia, kombinált (hőt és villamosenergiát is termelő) hőerőműből MWh HU
6	  347 351110 20 0 097 - - Villamosenergia, csak villamosenergiát termelő hőerőműből MWh HU
6	  348 351110 30 0 097 - - Villamosenergia atomerőműből MWh HU
6	  349 351110	  40	  0	  097 -‐	  -‐	  Villamosenergia	  megújuló	  és	  egyéb	  energiaforrásból MWh HU
6	  350 351110 41 0 097 - - - Villamosenergia, vízi erőműből MWh HU
6	  351 351110 42 0 097 - - - Villamosenergia, szélenergiából MWh HU
6	  352 351110 43 0 097 - - - Villamosenergia, napenergiából MWh HU
6	  353 351110 44 0 097 - - - Villamosenergia, geotermikus energiaforrásból MWh HU
6	  354 351110 49 0 097 - - - Villamosenergia egyéb forrásból (pl. tüzelőanyag-cellából stb.) MWh HU
6	  355 351110 50 0 706 - - Villamosenergia-termeléshez kapcsolódó ipari szolgáltatás 1000 Ft HU
6	  356 35.12	   VILLAMOSENERGIA-‐SZÁLLÍTÁS TE
6	  357 351210 00 0 706 - Villamosenergia-szállítás 1000 Ft CP
6	  358 35.13	   VILLAMOSENERGIA-‐ELOSZTÁS TE
6	  359 351310 00 0 706 - Villamosenergia-elosztás 1000 Ft CP
6	  360 35.14	   VILLAMOSENERGIA-‐KERESKEDELEM TE
6	  361 351410	  00	  0	  097 -‐	  Villamosenergia-‐kereskedelem MWh CP
6	  362 351410 10 0 097 - - Általános egy zónaidős árszabás "A1" MWh HU
6	  363 351410 20 0 097 - - Általános két zónaidős árszabás "A2" MWh HU
6	  364 351410 30 0 097 - - Időszakos árszabás "B" MWh HU
6	  365 351410 40 0 706 - - Villamosenergia-kereskedelemhez kapcsolódó ipari szolgáltatás 1000 Ft HU
6	  366 351410 90 0 097 - - Értékesített villamosenergia, egyéb MWh HU
6	  367 35.2	   GÁZELLÁTÁS
6	  368 35.21	   GÁZGYÁRTÁS TE
6	  369 352110 00 0 094 - Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kivéve: a kőolajgázok) GJ CP
6	  370 352110 00 0 702 - Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók (kivéve: a kőolajgázok) 1000 m3 CP
6	  371 35.22	   GÁZELOSZTÁS TE
6	  372 352210 00 0 706 - Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása 1000 Ft CP
6	  373 35.23	   GÁZKERESKEDELEM TE
6	  374 352310	  00	  0	  706 -‐	  Gáz	  vezetékes	  kereskedelme 1000	  Ft CP
6	  375 352310	  10	  0	  706 -‐	  -‐	  Gázmérővel	  rendelkező	  lakossági	  fogyasztás	  gázdíja	  és	  alapdíja 1000	  Ft HU
6	  376 352310 11 0 706 - - - 20m3/h-nál kisebb teljesítményű gázmérővel rendelkező háztartási fogyasztók gázdíja 1000 Ft HU
6	  377 352310 12 0 706 - - - 20m3/h-nál kisebb teljesítményű gázmérővel rendelkező háztartási fogyasztók alapdíja 1000 Ft HU
6	  378 352310 13 0 706 - - - Min. 20m3/h teljesítményű gázmérővel rendelkező háztartási fogyasztók gázdíja 1000 Ft HU
6	  379 352310 14 0 706 - - - Min. 20m3/h teljesítményű gázmérővel rendelkező háztartási fogyasztók alapdíja 1000 Ft HU
6	  380 352310	  20	  0	  706 -‐	  -‐	  Max.	  100m3/h	  teljesítményű	  gázmérővel	  rendelkező	  nem	  háztartási	  fogyasztók	  gázdíja	  és	  alapdíja 1000	  Ft HU
6	  381 352310 21 0 706 - - - 20m3/h-nál kisebb teljesítményű gázmérővel rendelkező nem háztartási fogyasztók gázdíja 1000 Ft HU
6	  382 352310 22 0 706 - - - 20m3/h-nál kisebb teljesítményű gázmérővel rendelkező nem háztartási fogyasztók alapdíja 1000 Ft HU
6	  383 352310 23 0 706 - - - 20-100 m3/h teljesítményű gázmérővel rendelkező nem háztartási fogyasztók gázdíja 1000 Ft HU
6	  384 352310 24 0 706 - - - 20-100 m3/h teljesítményű gázmérővel rendelkező nem háztartási fogyasztók alapdíja 1000 Ft HU
6	  385

352310	  30	  0	  706
-‐	  -‐	  100m3/h-‐nál	  nagyobb	  teljesítményű	  gázmérővel	  rendelkező	  nem	  háztartási	  fogyasztók	  gázdíja	  és	  
teljesítménylekötés-‐díja 1000	  Ft HU

6	  386 352310 31 0 706 - - - 101-500m3/h teljesítményű gázmérővel rendelkező nem háztartási fogyasztók gázdíja 1000 Ft HU
6	  387 352310 32 0 706 - - - 101-500m3/h teljesítményű gázmérővel rendelkező nem háztartási fogyasztók teljesítménylekötés-díja 1000 Ft HU
6	  388 352310 33 0 706 - - - 500m3/h-nál nagyobb teljesítményű gázmérővel rendelkező nem háztartási fogyasztók gázdíja 1000 Ft HU
6	  389

352310 34 0 706
- - - 500m3/h-nál nagyobb teljesítményű gázmérővel rendelkező nem háztartási fogyasztók 
teljesítménylekötés-díja 1000 Ft HU

6	  390 352310 90 0 706 - - Egyéb vezetékes gáz-kereskedelem 1000 Ft HU
6	  391 35.3	   GŐZELLÁTÁS,	  LÉGKONDICIONÁLÁS
6	  392 35.30	   GŐZELLÁTÁS,	  LÉGKONDICIONÁLÁS TE
6	  393 353010	  00	  0	  706 -‐	  Gőz-‐	  és	  melegvíz-‐termelés;	  gőz-‐	  és	  melegvíz-‐ellátási	  szolgáltatás 1000	  Ft CP
6	  394 353011	  00	  0	  094 -‐	  -‐	  Gőz-‐	  és	  melegvíz GJ CP
6	  395

353011 10 0 094
- - - Hő gőz- vagy vízhőhordozóval (hőszolgáltató által termelt), meg nem újuló tüzelőanyagból, biomasszából 
vagy hulladékból GJ HU

6	  396 353011 20 0 094 - - - Hő geotermikus energiaforrásból GJ HU
6	  397 353011 30 0 094 - - - Hő, kombinált hőerőműben termelt GJ HU
6	  398 353011 40 0 094 - - - Egyéb hő, hulladékból visszanyert, ipari feldolgozás során keletkezett hőből stb. GJ HU
6	  399 353011 60 0 094 - - - Melegített víz GJ HU



26896 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 189. szám 

A B C D
A	  TERMÉK	  VAGY	  SZOLGÁLTATÁS

KÓDSZÁMA MEGNEVEZÉSE MENNYISÉGI	  
EGYSÉGE FORRÁSA

6	  400 353012 00 0 706 - - Gőz- és melegvíz-ellátás csővezetéken keresztül 1000 Ft CP
6	  401 353020	  00	  0	  706 -‐	  Jég,	  hűtött	  levegő	  és	  hűtött	  víz	  szolgáltatása 1000	  Ft CP
6	  402 353021 00 0 706 - - Jég, beleértve a hűtési (azaz nem ehető) célút is 1000 Ft CP
6	  403 353022 00 0 706 - - Hűtött levegő és hűtött víz szolgáltatása 1000 Ft CP
6	  404 E	   VÍZELLÁTÁS;	  SZENNYVÍZ	  GYŰJTÉSE,	  KEZELÉSE,	  HULLADÉKGAZDÁLKODÁS,	  SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS 	  
6	  405 36	   VÍZTERMELÉS,	  -‐KEZELÉS,	  -‐ELLÁTÁS
6	  406 36.0	   VÍZTERMELÉS,	  -‐KEZELÉS,	  -‐ELLÁTÁS
6	  407 36.00	   VÍZTERMELÉS,	  -‐KEZELÉS,	  -‐ELLÁTÁS TE
6	  408 360010	  00	  0	  702 -‐	  Nyersvíz 1000	  m3 CP
6	  409 360011 00 0 702 - - Ivóvíz 1000 m3 CP
6	  410 360012 00 0 702 - - Nem ivóvíz 1000 m3 CP
6	  411 360020 00 0 706 - Vezetékes víz kezelése, elosztása 1000 Ft CP
6	  412 360030 00 0 706 - Vízkereskedelem vízvezeték-hálózaton keresztül 1000 Ft CP
6	  413 38	   HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
6	  414 38.3	   HULLADÉKANYAG	  HASZNOSÍTÁSA
6	  415 38.31	   HASZNÁLT	  ESZKÖZ	  BONTÁSA TE
6	  416 383110	  00	  0	  706 -‐	  További	  használatra	  nem	  alkalmas	  eszközök	  bontása 1000	  Ft CP
6	  417 383111 00 0 706 - - Hajók bontása 1000 Ft CP
6	  418 383112 00 0 706 - - Egyéb, további használatra nem alkalmas eszközök bontása (kivéve: hajók és úszó szerkezetek bontása) 1000 Ft CP
6	  419 38.32	   VÁLOGATOTT	  ANYAGOK	  HASZNOSÍTÁSA;	  MÁSODLAGOS	  NYERSANYAGOK 	   TE
6	  420 383210	  00	  0	  706 -‐	  Válogatott	  anyagok	  hasznosítása 1000	  Ft CP
6	  421 383211 00 0 706 - - Válogatott fémek hasznosítása 1000 Ft CP
6	  422 383212 00 0 706 - - Válogatott nem fémek hasznosítása 1000 Ft CP
6	  423 383220	  00	  0	  706 -‐	  Másodlagos	  fém	  nyersanyagok 1000	  Ft CP
6	  424 383221 00 0 706 - - Másodlagos, nemesfém nyersanyagok 1000 Ft CP
6	  425 383222 00 0 706 - - Másodlagos, vas nyersanyagok 1000 Ft CP
6	  426 383223 00 0 706 - - Másodlagos, réz nyersanyagok 1000 Ft CP
6	  427 383224 00 0 706 - - Másodlagos, nikkel nyersanyag 1000 Ft CP
6	  428 383225 00 0 706 - - Másodlagos, alumínium nyersanyagok 1000 Ft CP
6	  429 383230	  00	  0	  706 -‐	  Másodlagos	  nemfém	  nyersanyagok 1000	  Ft CP
6	  430 383231 00 0 706 - - Másodlagos, üveg nyersanyagok 1000 Ft CP
6	  431 383232 00 0 706 - - Másodlagos, papír és kartonpapír nyersanyagok 1000 Ft CP
6	  432 383233 00 0 706 - - Másodlagos, műanyag nyersanyagok 1000 Ft CP
6	  433 383234 00 0 706 - - Másodlagos, gumi nyersanyagok 1000 Ft CP
6	  434 383235 00 0 706 - - Másodlagos, textil nyersanyagok 1000 Ft CP
6	  435 383239 00 0 706 - - Egyéb nemfém másodlagos nyersanyagok 1000 Ft CP
6	  436 J	   INFORMÁCIÓ,	  KOMMUNIKÁCIÓ
6	  437 JA	   KIADÓI	  TEVÉKENYSÉG,	  HANG-‐,	  ÉS	  FILMFELVÉTEL	  KÉSZÍTÉSE,	  MŰSORSZOLGÁLTATÁS 	  
6	  438 58	   KIADÓI	  TEVÉKENYSÉG
6	  439 58.1	   KIADÓI	  TEVÉKENYSÉG
6	  440 58.11	   KÖNYVKIADÁS TE
6	  441 581110	  00	  0	  194 -‐	  Nyomtatott	  könyv db CP
6	  442 581111 00 0 194 - - Nyomtatott tankönyv db CP
6	  443 581112 00 0 194 - - Nyomtatott szakmai, műszaki, tudományos könyv db CP
6	  444 581113 00 0 194 - - Nyomtatott gyermekkönyv db CP
6	  445 581114 00 0 194 - - Nyomtatott szótár, enciklopédia db CP
6	  446 581115 00 0 194 - - Nyomtatott atlasz, térkép könyv formájában db CP
6	  447 581119 00 0 194 - - Egyéb nyomtatott könyv, brosúra, röplap, katalógus db CP
6	  448 581120 00 0 194 - Könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón db CP
6	  449 581130 00 0 706 - On-line könyv 1000 Ft CP
6	  450 581140	  00	  0	  706 -‐	  Hirdetési	  hely 1000	  Ft CP
6	  451 581141 00 0 706 - - Hirdetési hely nyomtatott könyvben 1000 Ft CP
6	  452 581142 00 0 706 - - Hirdetési hely elektronikus könyvben 1000 Ft CP
6	  453 581150 00 0 706 - Könyv kiadása díjazásért vagy szerződéses alapon 1000 Ft CP
6	  454 581160 00 0 706 - Könyvkiadás engedélyezése 1000 Ft CP
6	  455 58.12	   CÍMTÁRAK,	  LEVELEZŐJEGYZÉKEK	  KIADÁSA TE
6	  456 581210 00 0 194 - Nyomtatott névtár/címtár, levelezőjegyzék db CP
6	  457 58.13	   NAPILAPKIADÁS TE
6	  458 581310 00 0 714 - Nyomtatott napilap 1000 pld CP
6	  459 581320 00 0 706 - On-line napilap 1000 Ft CP
6	  460 581330	  00	  0	  706 -‐	  Hirdetési	  hely	  napilapban 1000	  Ft CP
6	  461 581331 00 0 706 - - Hirdetési hely nyomtatott napilapban 1000 Ft CP
6	  462 581332 00 0 706 - - Hirdetési hely elektronikus napilapban 1000 Ft CP
6	  463 58.14	   FOLYÓIRAT,	  IDŐSZAKI	  KIADVÁNY	  KIADÁSA TE
6	  464 581410	  00	  0	  714 -‐	  Nyomtatott	  folyóirat,	  időszaki	  kiadvány 1000	  pld CP
6	  465 581411 00 0 714 - - Általános témájú nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány 1000 pld CP
6	  466 581419 00 0 714 - - Egyéb nyomtatott folyóirat, időszaki kiadvány 1000 pld CP
6	  467 581420 00 0 706 - On-line folyóirat, időszaki kiadvány 1000 Ft CP
6	  468 581430	  00	  0	  706 -‐	  Hirdetési	  hely	  folyóiratban,	  időszaki	  kiadványban 1000	  Ft CP
6	  469 581431 00 0 706 - - Hirdetési hely nyomtatott folyóiratban, időszaki kiadványban 1000 Ft CP
6	  470 581432 00 0 706 - - Hirdetési hely elektronikus folyóiratban, időszaki kiadványban 1000 Ft CP
6	  471 58.19	   EGYÉB	  KIADÓI	  TEVÉKENYSÉG TE
6	  472 581910	  00	  0	  712 -‐	  Egyéb	  nyomtatott	  anyag 1000	  db CP
6	  473 581911 00 0 712 - - Nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya 1000 db CP
6	  474 581912 00 0 712 - - Nyomtatott kép, minta, fénykép 1000 db CP
6	  475 581913 00 0 712 - - Nyomtatott öntapadó papír (matrica), naptár 1000 db CP
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A B C D
A	  TERMÉK	  VAGY	  SZOLGÁLTATÁS

KÓDSZÁMA MEGNEVEZÉSE MENNYISÉGI	  
EGYSÉGE FORRÁSA

6	  476
581914 00 0 712

- - Postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, 
okirat és hasonlók stb. 1000 db CP

6	  477 581915 00 0 712 - - Nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók 1000 db CP
6	  478 581919 00 0 712 - - Egyéb nyomtatott anyag 1000 db CP
6	  479 581929 00 0 706 - Egyéb m.n.s. on-line tartalom 1000 Ft CP
6	  480 59	   FILM,	  VIDEO,	  TELEVÍZIÓMŰSOR	  GYÁRTÁSA,	  HANGFELVÉTEL-‐KIADÁS 	  
6	  481 591124 00 0 706 - Letölthető film, videó 1000 Ft CP
6	  482 59.2	   HANGFELVÉTEL	  KÉSZÍTÉSE,	  KIADÁSA
6	  483 59.20	   HANGFELVÉTEL	  KÉSZÍTÉSE,	  KIADÁSA TE
6	  484 592030	  00	  0	  706 -‐	  Zeneműkiadás 1000	  Ft CP
6	  485 592031 00 0 714 - - Nyomtatott zenemű 1000 pld CP
6	  486 592032 00 0 706 - - Zeneművek elektronikus formában 1000 Ft CP
6	  487 592033 00 0 194 - - Zenei felvétel hanglemezen, szalagon, egyéb hordozón db CP
6	  488 592034 00 0 194 - - Egyéb hanglemez, szalag db CP
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A nemzetgazdasági miniszter 52/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
a Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  mellékletének 14.  pontjában, valamint a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 19.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  A  rendelet hatálya a  központi költségvetésben a  turizmus támogatására szolgáló Turisztikai célelőirányzat 
(a továbbiakban: TC) felhasználására és kezelésére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,
 2. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
 3. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás,

 4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

 5. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
 6. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
 7. egyedi támogatás: egyedi támogatási kérelemnek a turizmusért felelős miniszter (a továbbiakban: Támogató) 

általi pozitív elbírálása esetén nyújtott, pályázaton kívüli támogatás,
 8. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
 9. elsődleges mezőgazdasági termelés: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 

I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi 
tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

10. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
11. ésszerű nyereség: az ágazatban jellemzően elérhető nyereség vagy olyan mértékű nyereség, amely esetében 

a tőkemegtérülési ráta nem haladja meg a releváns swapkamatláb 100 bázisponttal növelt összegét,
12. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 32.  pontja szerinti 

növekedés,
13. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás 

vonatkozásában a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet 3.  cikk (2)  bekezdése szerinti 
partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,

14. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
15. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
16. induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új 

létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának 
a  létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes 
termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a  részesedésszerzés kivételével 
olyan létesítmény eszközeinek az  eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely 
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,

17. innovatív vállalkozás: az a vállalkozás, amely
a) független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új vagy az iparági 

legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor technológiai vagy 
ipari sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy folyamatot fejleszt ki, 
vagy

b) esetén a  támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a  működési költségek 
legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik ki,
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18. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozás,
19. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
20. közvetlenül a  beruházási projekt által létrehozott munkahely: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 

62. pontja szerinti munkahely,
21. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
22. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális 

javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a  létesítmény bezárásra került vagy – ha nem 
vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó 
a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

23. megváltozott munkaképességgel élő munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti 
munkavállaló,

24. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
25. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
26. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
27. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, 

amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költségek összege az  összeszámítási szabályt figyelembe véve 
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

28. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,
29. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
30. összeszámítási szabály: a  nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak 

kell tekinteni az  igénybejelentésben szereplő beruházást és az  igénybejelentő beruházó, valamint 
az  igénybejelentő beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által 
háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül az  igénybejelentésben szereplő beruházással azonos 
megyében megkezdett állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat,

31. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás,
32. személyi jellegű ráfordítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 79. § (1) bekezdése 

szerinti ráfordítás,
33. szénipar: az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a  szén tekintetében megállapított 

és a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i,  
2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló 
minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos 
tevékenység,

34. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a  kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, 
immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, 
illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,

35. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,
36. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,
37. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
38. támogatási program: az Atr. 2. § 16. pontja szerinti program,
39. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
40. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
41. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 76.  pontja szerinti 

kis- és középvállalkozás,
42. turisztikai tevékenység: idegenvezetői-, lovas szolgáltató-, az  utazásszervezői és utazásközvetítői, tartós 

szálláshasználati szolgáltatási-, szálláshely szolgáltatási tevékenység, nem üzleti célú szálláshely szolgáltatás, 
turisztikai információs és szolgáltató iroda működtetése, továbbá különösen az  agro-, gasztronómiai-, 
egészség-, gyógy-, természeti és kulturális-, örökség-, kongresszusi és aktív turizmus során jelentkező 
látogatói igényeket kielégítő egyéb szolgáltatások nyújtása,

43. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális 
javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény 
tevékenységének olyan új tevékenységgel történő kibővítését eredményezi, amely nem minősül az  adott 
létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan 
létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra 
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került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység 
nem minősül az  adott létesítményben a  korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló 
tevékenységnek.

3. A TC felhasználásának általános céljai

3. §  A TC terhére nyújtott támogatás felhasználásának és a támogatások odaítélésének általános céljai a következők:
a) a magyar gazdaság turisztikai ágazatában a szakképzett munkaerő, az innováció és a tőkebevonás hármasára 

támaszkodó innováció vezérelte gazdaságfejlődési modell továbbfejlesztése,
b) a  turisztikai vállalkozások humán erőforrásainak, információs kultúrájának fejlesztése, az  informatikai 

eszközök és infrastruktúra felhasználásának javítása, az azokhoz való hozzáférés elősegítése,
c) a  mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének, esélyegyenlőségének, valamint az  információs 

gazdaságba való bekapcsolódásának elősegítése,
d) a  belföldi és a  hazánk területére irányuló beutazó turizmus fokozása, az  ágazat hatékonyságának és 

bevételeinek növelése versenyképes turisztikai termékek fejlesztésével, a  turisztikai szolgáltatások 
színvonalának emelésével, az  ország természeti környezetének és kulturális örökségének megőrzésével, 
bemutathatóvá tételével,

e) a  turisztikai régiók belső gazdasági kohéziójának megerősítése a  közvetlen hálózatépítő programok 
támogatásával,

f ) új munkahelyek megteremtése, meglévő munkahelyek megőrzése,
g) a  vidékfejlesztés, továbbá a  vidéki infrastruktúra, illetve a  vidéki lakosság munkalehetőségeinek és 

életkörülményeinek javítása.

4. A TC felhasználásának jogcímei

4. §  A TC fedezetet biztosít
 1. a  fejlesztést megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok és rendezési tervek, koncepciók, projektek 

kidolgozására,
 2. turisztikai terület- és termékfejlesztés támogatására,
 3. turisztikai, illetve a  turizmus szempontjából jelentős beruházások, infrastrukturális fejlesztések és 

szolgáltatások támogatására,
 4. turisztikai beruházások létrehozására és a meglévő kapacitások bővítésére,
 5. a  turisztikai szakemberképzés támogatására, bármely államilag elismert vagy akkreditált turisztikai 

képzést szervező és folytató szervezetnek a  képzés érdekében szükséges oktatási anyagok, segédanyagok 
finanszírozására, a gyakorlati képzés támogatására,

 6. szállodák és vendéglátóhelyek, valamint más turisztikai szolgáltatók környezetvédelmi és minőségbiztosítási 
programjainak támogatására,

 7. az  Európai Unió forrásaiból meghirdetett programokban és nemzetközi szervezetekben való részvétel 
támogatására,

 8. a turisztikai termékfejlesztési beruházásokhoz igénybe vett hitel kamatterhének támogatására,
 9. a  turizmussal összefüggő marketing és promóciós tevékenység, az  ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi 

kiadások finanszírozására bel- és külföldön,
10. az  országos, regionális és nemzetközi hatókörű, a  turisztikai kínálatot bővítő rendezvények, fesztiválok 

(kulturális, sport, egyéb) megvalósításának és az azon való részvétel támogatására,
11. a  természeti és kulturális értékek megőrzésének támogatására, valamint az épített örökség helyreállítására, 

bemutathatóvá tételére,
12. alkotóművészeti, előadó-művészeti, múzeumi, könyvtári, levéltári, közművelődési vagy örökségvédelmi-

műemlékvédelmi tevékenységek tekintetében a következő célokra:
a) a  kulturális ágazat területén a  nemzeti és az  egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, 

digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére,
b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre,
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi 

kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre,
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d) a  művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a  kultúrával kapcsolatos 
tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre,

e) a  kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a  kiemelkedő 
szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a  szakmai szervezetek által alapított 
díjakhoz való hozzájárulásra,

f ) kulturális vidékfejlesztésre,
g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására,
h) határon túli magyar kultúra támogatására,
i) a nemzetiségek kultúrájának támogatására,

13. turisztikai tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásra,
14. turisztikai tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások vásárokon való részvételére,
15. turisztikai tevékenységet folytató induló vállalkozások fejlesztésére,
16. turisztikai tevékenységet folytató vállalkozások munkavállalóinak képzésére,
17. nemzeti ünnephez és nemzeti emléknaphoz kapcsolódó közszolgáltatási célú rendezvényszervezésre, 

amelyek megvalósítására kiemelkedően magas látogatószámú vidéki célterületeken kerül sor,
18. regionális feladatokhoz kapcsolódó információs rendszer működtetésére és fejlesztésére,
19. a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság marketing és működési költségeinek fedezésére,
20. szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok turisztikailag frekventált területeken történő támogatására,
21. más jogszabályban vagy a Kormány által meghatározott egyéb turizmusfejlesztési célok végrehajtására,
22. a  miniszter által vezetett minisztérium igazgatási költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás 

útján az előirányzat kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozására,
23. előirányzathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséért járó díj kifizetésére,
24. a  TC-hez kapcsolódó peres eljárásban bírósági ítélet vagy végzés alapján kártérítés fizetési kötelezettség 

kifizetésére.

5. A támogatásban részesíthetők köre és a támogatás formája

5. §  A  TC-ből támogatás a  Magyarországon székhellyel, vagy az  Európai Gazdasági Térség (a  továbbiakban: EGT) 
területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság és egyéni vállalkozó, továbbá a magyar állampolgárságú vagy az EGT tagállama állampolgárának minősülő 
természetes személy részére nyújtható.

6. §  A  TC-ből a  Támogató az  e  rendeletben meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthető jogalanyok 
részére vissza nem térítendő támogatást nyújthat. A  döntésről a  Támogató a  kedvezményezettet támogatói 
okiratban értesíti.

6. Támogatási kategóriák

7. § (1) A 4. §
a) 1–21. pontjában megjelölt támogatási jogcímek alapján csekély összegű támogatás nyújtható,
b) 3., 4., 6., 11. és 18.  pontjában megjelölt támogatási jogcímek alapján regionális beruházási támogatás 

nyújtható,
c) 16. pontjában megjelölt támogatási jogcímek alapján képzési támogatás nyújtható,
d) 10. és 11.  pontjában megjelölt támogatási jogcímek alapján az  N 39/2010 bizottsági határozat szerinti 

kulturális célú támogatás nyújtható,
e) 10–12. pontjában megjelölt támogatási jogcímek alapján az SA.34770 (2012/N-2) bizottsági határozat szerinti 

kulturális célú támogatás nyújtható,
f ) 17. pontjában megjelölt támogatási jogcím alapján közszolgáltatás ellentételezésére támogatás nyújtható,
g) 2., 6. és 13.  pontjában megjelölt támogatási jogcím alapján kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz 

nyújtott támogatás nyújtható,
h) 9. és 14. pontjában megjelölt támogatási jogcím alapján kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez 

nyújtott támogatás nyújtható,
i) 1–17. és 21.  pontjában megjelölt támogatási jogcím alapján induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás 

nyújtható,
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j) 21. pontjában megjelölt támogatási jogcím alapján egyedi bejelentés alapján nyújtható támogatás.
 (2) Egyedi bejelentési kötelezettség alá eső támogatás esetén az egyedi bejelentési kötelezettség az Atr.-ben foglaltak 

szerint áll fenn.

7. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályok

8. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 
alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, 
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi 
eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb 
helyzetben van.

 (5) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.

 (6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (8) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembe vételével 
–  az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

8. A regionális beruházási támogatásra vonatkozó szabályok

9. § (1) A  regionális beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) igénybevételének 
feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet

aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, 
vagy

ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az  Atr. 25.  § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.

 (2) A  termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a  támogatás akkor vehető igénybe, 
ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz 
kapcsolódó eszközökre a  kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenés összegét.

 (3) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházáshoz 
a  támogatás akkor vehető igénybe, ha az  elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják az  eredeti 
tevékenység keretében használt és az  új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a  beruházás 
megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
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10. § (1) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a  beruházással 
létrehozott tevékenységet az  üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás 
esetén legalább három évig fenntartja.

 (2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak 
minősül.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a  gyors technológiai változások miatt a  fenntartási 
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a  fenntartási időszak alatt 
a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és 
támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem 
részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell 
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

 (4) A  támogatás akkor vehető igénybe, ha a  beruházó az  elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból 
biztosítja, továbbá a  teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a  Támogató számára 
bemutatja.

11. §  Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási 

szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f ) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 

beruházáshoz,
g) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK 

tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a  továbbiakban:  
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termelését, 
feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,

h) ha a  beruházó a  kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett 
meg az EGT, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján – tervezi, 
hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási kérelemben szereplő 
beruházás befejezését követő két éven belül,

i) szélessávú internet-szolgáltatást szolgáló beruházáshoz,
j) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti kutatási infrastruktúrához.

12. § (1) A  támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az  egyes régiókban az  Atr. 25.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

 (2) A támogatási intenzitás – a  nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, 
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a  beruházó a  kérelem benyújtásakor, valamint a  döntés 
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

 (3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott 
mérték.

 (4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését 
megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a  kedvezményezett által vagy a  kedvezményezettől 
független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy 
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.

 (5) Ha az  összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az  adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás 
jelenértéken kisebb, mint a  (4)  bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez  a  kisebb összeg 
az  odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a  (4)  bekezdésben 
meghatározott összegig nyújtható.

 (6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a  jelenértéken ötvenmillió eurónak 
megfelelő forintösszeget, a  beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a  közvetlenül a  beruházás 
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által létrehozott munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként 
figyelembe venni.

13. § (1) A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a közvetlenül a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és 

b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
 (2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén a  vagyoni értékű jogok és a  szellemi termékek (a  továbbiakban: támogatható 

immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

 (3) Az  (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt 
napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79.  §-a szerint 
elszámolható  – személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az  egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi 
összege számolható el a munkakör betöltésének napjától számítva.

 (4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a  földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a  beruházás üzembe 

helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a  beruházás üzembe helyezését követő 
legalább három évig fennáll, illetve

b) a  pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza 
az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

 (5) Tárgyi eszköz esetén az  elszámolható költséget a  szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az  a  beruházó és 
a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján 
merült fel.

 (6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig, nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó 

eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, és
e) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

 (7) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló eszköz költsége,
b) a  korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre 

a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c) az  olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a  beruházó nehéz helyzetben 

lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e) a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 4.  § 31/c.  pontja szerinti 

személygépkocsi költsége,
f ) nagyvállalkozásnál a  korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény 

felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
 (8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi 
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) a  beruházó a  beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a  beruházással létrejött új munkahelyeket 

a munkahely első betöltésétől számítva kis- és középvállalkozás esetén legalább három éven, nagyvállalkozás 
esetén legalább öt éven keresztül az érintett területen fenntartja.
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14. §  A beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az  építési naplóba történő első bejegyzés, vagy az  építésre vonatkozó első 

visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja közül a korábbi időpont,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a  ba)  alpont szerinti megrendelés hiányában – az  arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező 

érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által 

aláírással igazolt átvételi nap az  első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását 
igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás 
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

9. A képzési támogatásra vonatkozó szabályok

15. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.

 (3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
 (4) A támogatás keretében elszámolható

a) az  oktatók személyi jellegű költsége, azokra az  órákra vonatkozóan, amikor az  oktatók részt vesznek 
a képzésen,

b) az  oktatók és a  képzésben résztvevők közvetlenül a  képzési projekthez kapcsolódó működési költsége, így 
különösen az útiköltség, a közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint 
az  eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a  képzési projekt keretében történő használatuk 
mértékéig,

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a  képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az  általános közvetett költségek, így különösen 

az  adminisztrációs költségek, a  bérleti díj, a  rezsi költségek azokra az  órákra vonatkozóan, amikor 
a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen,

e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.
 (5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.

10. A kulturális célú támogatásokra vonatkozó szabályok

16. § (1) Kulturális célú támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) esetében kizárólag olyan 
intézkedés támogatható, amely elősegíti a kultúra és kulturális örökség megőrzését, támogatja a kulturális örökség 
bemutatását és széles körű hozzáférhetővé tételét. Kulturális jogcím alapján a mozgóképről szóló törvény hatálya 
alá tartozó tevékenység nem támogatható.

 (2) Kulturális célú támogatás esetén az  igénybe vehető támogatás mértéke nem haladhatja meg az  elszámolható 
költségek 100%-át.

 (3) Az SA.34770 (2012/N-2) bizottsági határozat alapján pályázaton kívüli támogatás csak akkor nyújtható, ha
a) a támogatandó cél a kultúra fejlesztésében stratégiai jelentőségű,
b) kulturális hatása országos, illetve nemzetközi,
c) a támogatás biztosításával jelentős előny érhető el, illetve jelentős hátrány hárítható el, vagy
d) a támogatandó cél másképp nem érhető el vagy az időmúlás következtében okafogyottá válna.
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11. A közszolgáltatásért nyújtott ellentételezésre vonatkozó szabályok

17. § (1) A  közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: támogatás) kizárólag 
a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

 (2) A támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony 
ellátásához.

 (3) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, ide értve az  ésszerű nyereséget is. A  támogatás mértékét a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikke 
szerint kell megállapítani.

 (4) Ha a  kedvezményezett a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. Ha a  túlkompenzáció összege nem 
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és 
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

 (5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

12. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

18. § (1) A  kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el azzal, hogy 
az  érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat 
a  vállalkozás szokásos működési költségeihez, így különösen folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi 
szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.

13. A kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás

19. § (1) A  kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A  támogatás keretében a  vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor felmerülő, a  kiállító 
helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség számolható el.

14. Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás

20. § (1) Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) azon tőzsdén 
nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, nem összefonódás útján 
jött létre és még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt 
éves periódus kezdete a  gazdasági tevékenység megkezdésének az  időpontja vagy a  gazdasági tevékenységre 
vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

 (2) A bruttó támogatási egyenérték nem haladhatja meg
a) a 0,4 millió eurót,
b) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen letelepedett vállalkozás esetén a 0,6 millió eurót,
c) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 millió eurót.

 (3) Innovatív kisvállalkozás támogatása esetén a  (2)  bekezdésben meghatározott legmagasabb összegek 
megkétszerezhetők.

15. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

21. § (1) A Támogató egy projekthez csak egy alkalommal ítélhet meg a TC-ből nyújtandó támogatást.
 (2) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek levonása 

előtt kell figyelembe venni. Ha a  támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a  támogatás összegének 
a támogatástartalmat kell tekinteni.

 (3) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb 
alkalmazásával.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 189. szám 26907

 (4) Nem nyújtható támogatás törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kizáró okokon túl annak,
a) aki a pályázat, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában nem minősül köztartozásmentes adózónak,
b) aki a  támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az  államháztartás 

alrendszereiből vagy az  Európai Unió forrásaiból juttatott valamely támogatással összefüggésben 
a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette,

c) aki az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
d) aki – a közszolgáltatás ellentételezése és a csekély összegű támogatások kivételével, figyelembe véve a 8. § 

(4) bekezdésében foglaltakat – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
e) akivel szemben a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok áll fenn.

 (5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti kizáró ok fennállásának hiányát a kérelmező úgy igazolja, hogy
a) csatolja az erről szóló, 30 naptári napnál nem régebben kiállított közokiratot, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 (6) Nem ítélhető meg támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján
a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek 

termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 8., 12. és 13. alcím szerint;
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 8., 13. és 14. alcím szerint;
c) mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások részére, amennyiben

ca) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, ha az  az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez, vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
f ) ha olyan feltétellel nyújtják, amely az uniós jog megsértését eredményezi.

 (7) A  kedvezményezett köteles a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés 
napjától számított tíz évig megőrizni.

22. §  A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a támogatási 
kérelmét még a projekt megkezdése előtt a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatások esetében a 6. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemekkel írásban benyújtotta.

23. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e  rendelet szerinti támogatás abban 
az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, 
ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (2) Az e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (3) Az egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 
országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós 
állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (4) Az  induló vállalkozásnak nyújtott támogatás azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező 
támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. 
Az  azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a  csoportmentességi rendeletekben és 
az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig 
bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

24. §  Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a támogatás összege
a) regionális beruházási támogatás esetén a  beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt 

–  figyelembe véve a  nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az  összeget, 
amelyet ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó 
elszámolható költségű beruházás az adott régióban kaphat,

b) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
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c) a  kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és 
beruházási projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

d) a  kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként 
meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

e) induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja a 20. §-ban meghatározott mértéket.

25. §  E rendelet alapján
a) regionális beruházási támogatás esetén 2020. december 31-ig,
b) a 9. és 12–14. alcím szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,
c) csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,
d) az N 39/2010 bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatás esetén 2015. december 31-ig,
e) az SA.34770 (2012/N-2) bizottsági határozat szerinti kulturális célú támogatás esetén 2018. szeptember 1-jéig
lehet támogatási döntést hozni.

16. A felhasználás szabályai

26. §  A TC jogcímcsoportban rendelkezésre álló forrás pályázati úton vagy egyedi kérelem alapján meghozott döntéssel 
támogatási szerződés vagy az  előirányzat kezelésére kötött vállalkozási vagy megbízási szerződés keretében, 
valamint bírósági végzés vagy ítélet alapján használható fel.

17. Az egyedi támogatásra vonatkozó szabályok

27. § (1) A  TC forrásainak terhére pályázaton kívüli (egyedi) támogatás a  megfelelő dokumentumokkal és adatokkal 
alátámasztott, valamint a támogatási igény nagyságát megjelölő kérelem mellett is csak akkor nyújtható, ha
a) a  támogatandó cél a  turizmus fejlesztési stratégiáival összhangban van, turisztikai hatása nemzetközi, 

országos, regionális vagy térségi turisztikai vonzerő kialakítására vonatkozik,
b) a támogatandó cél másképp nem valósítható meg vagy az időmúlás következtében okafogyottá válna,
c) a TC terhére e témakörben nincs pályázati igény benyújtására lehetőség.

 (2) Egyedi támogatás nyújtása a kedvezményezettnek a Támogató részére benyújtott kérelme alapján történik.
 (3) Támogató a kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelmet annak beérkezésétől számított 30 napon belül 

megvizsgálja, és annak eredményétől függően
a) helyt ad a támogatási kérelemnek, és intézkedik a támogatási szerződés megkötéséről,
b) a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további adat, tény, információ közlésére vonatkozó hiányok 

pótlására hívja fel a kedvezményezettet, vagy
c) indokolással elutasítja a támogatási kérelmet.

 (4) Az egyedi támogatásokra – a pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések kivételével – e rendelet rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

18. A pályázat benyújtásának szabályai

28. § (1) A pályázati felhívásokat a Kormány honlapján is közzé kell tenni.
 (2) Ha a  pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, a  pályázatot magyar nyelven, a  pályázati felhívásban megjelölt 

címre postai úton 1 példányban, valamint elektronikus formában (e-mailben, CD-n vagy DVD-n) kell benyújtani. 
Ha az írásban benyújtott pályázat szövege eltér az elektronikusan benyújtott pályázattól, akkor az aláírt, postai úton 
benyújtott szöveg tekintendő hivatalosnak.

 (3) A  pályázatnak az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 67. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a pályázó személyétől és a pályázat jellegétől függően 
tartalmaznia kell:
a) a  megvalósítás pénzügyi fedezetének megalapozását célzó egyéb pénzügyi források rendelkezésre 

bocsátására vonatkozó ígérvényeket,
b) a beruházást is tartalmazó projekt esetén az annak helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi számát,
c) a  fejlesztési célú támogatás révén megvalósuló projekt környezeti és társadalmi-kulturális hatásait, így 

különösen a szennyezés kibocsátását, a természeti erőforrás-használatot, a területhasználatot, a közlekedési 
forgalomnövekedést és tájképi hatásokat, továbbá a helyi közösségre, népességre gyakorolt hatásokat,
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d) a támogatás révén elérhető gazdasági előnyök, így különösen a térségi, foglalkoztatási, turisztikai forgalomra 
gyakorolt hatás bemutatását,

e) a pályázati felhívásban megjelölt, a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges egyéb indokolt adatot vagy 
dokumentumot.

 (4) A Támogató a pályázatot elutasítja, ha
a) azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,
b) a pályázatot határidőn túl nyújtották be,
c) a pályázati felhívás nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra, és a pályázat hiányosan került benyújtásra.

 (5) A  pályázatok hiányos benyújtása esetén, ha a  pályázati felhívás másként nem rendelkezik, a Támogató a  pályázót 
megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel. A  hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása, valamint 
a  hiánypótlás hiányos teljesítése a  pályázat elutasítását eredményezi. A  határidő elmulasztása esetén igazolásnak 
nincs helye, kivéve, ha a  pályázó bizonyítja, hogy a  mulasztás neki nem felróható okra vezethető vissza. 
A  pályázó a  hiányt határidőben pótolja, ha a  hiánypótlási határidő utolsó napján a  felszólításban meghatározott 
dokumentumokat postára adja.

 (6) Ha a  pályázat a  (4)  bekezdés szerint elutasításra kerül, erről a  Támogató az  elutasítás okának megjelölésével 
a pályázat beérkezésétől számított 15 napon belül értesíti a pályázót. Az  (5) bekezdésen alapuló elutasítás esetén 
a  pályázat elutasításáról és okáról a Támogató a  hiánypótlásra biztosított határidő lejártát követő 15 napon belül 
értesíti a pályázót.

29. § (1) A  vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a  záró jegyzőkönyv felvételéig 
kizárólag a  támogatási szerződésben és a  pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. 
A  TC-ből támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az  a  támogatási döntés kedvezményezettjének 
tulajdonába kerül – az  Ávr.-ben meghatározott feltételek mellett, a  támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek lejártáig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el vagy adható bérbe. Jóváhagyás 
hiányában a  támogatási döntés kedvezményezettje köteles a  tárgyi eszköz értékére eső támogatás időarányos, 
értékcsökkenéssel korrigált, de a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét visszafizetni.

 (2) E  rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető oda, ha a  projekt megkezdése előtt a  kedvezményezett 
a támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a Támogató írásban megerősíti, hogy a – további részletes vizsgálat tárgyát 
képező – támogatott tevékenység megfelel a programban meghatározott jogosultsági feltételeknek.

 (3) A  projekt kezdetének dátumát – amely nem lehet a  pályázat benyújtásának napját megelőző időpont – 
a pályázatban fel kell tüntetni. Rendezvény esetében a megkezdés időpontja a rendezvény első napja. Az előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányok megrendelése, elkészítése nem minősül a  fejlesztés, beruházás megkezdésének. 
A  beruházás, fejlesztés – ideértve a  vissza nem térítendő kamattámogatásokkal megvalósuló projekteket – 
megkezdésének minősül
a) beruházási célú projekt esetén az  építkezési munkálatok megkezdése (az építési naplóba történt első 

olyan bejegyzés időpontja, amely a  támogatott projekt részletes költségvetésében szereplő bármely 
elemre vonatkozik), a  felszerelésnek a  kedvezményezett által első alkalommal, jogilag kötelező erejű 
kötelezettségvállalással történő megrendelése, vagy az  építési tevékenységet és az  árubeszerzést egyaránt 
tartalmazó projekt esetén ezek közül a korábbi időpont,

b) minőségfejlesztési vagy – a rendezvények kivételével – az egyéb tevékenységhez kapcsolódó pályázat esetén 
a feladat elvégzésére megkötött első szerződés létrejöttének dátuma,

c) azon projektek esetén, ahol a  beruházás a  közműfejlesztési hozzájárulás befizetésével kezdődik, 
a közműszerződés szerint igazolt első pénzügyi teljesítés időpontja.

 (4) Ha a  fejlesztési célú támogatást a  pályázó egy olyan projekthez igényli, amely a  651/2014/EU bizottsági rendelet 
értelmében a  korábbiakkal összefüggőnek minősül, és a  korábbi projektek önmagukban is működőképesek, 
a  (3)  bekezdésben foglalt feltételeknek és időpontnak az  utolsó projekt tekintetében kell fennállnia, illetve 
bekövetkeznie.

19. A támogatási szerződés megkötése, módosítása

30. § (1) A  támogatásban részesített pályázóval a  támogatási szerződést az  Ávr. 72.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
nyilatkozatok birtokában és a  támogatási döntés alapján, az  e  rendeletben meghatározott egyéb feltételekkel 
a Támogató köti meg. A támogatások folyósítására kizárólag a támogatási szerződés megkötését követően kerülhet 
sor.
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 (2) A támogatási szerződésnek az Ávr. 73. §-ában meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) a kedvezményezett cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét), adószámát (adóazonosító jelét), számlavezető 

bankjának nevét, számlaszámát és képviselőjének nevét,
b) a projekt megvalósításának helyét és turisztikai régióját,
c) a  támogatás kategóriáját és az  arra vonatkozó szabályokat, a  támogatott program vagy projekt 

támogatásának jogcímét, a  felhasználás feltételeit és követelményeit, valamint a  támogatott program vagy 
projekt részletes leírását.

31. § (1) A  támogatási szerződés módosítását írásban kell kezdeményezni. A  kedvezményezettnek a  támogatási szerződés 
módosítására irányuló kérelmét – a  pályázati úton, a  támogatási program keretében nyújtott, valamint egyedi 
támogatás esetén is – a Támogatóhoz kell benyújtania. Ha a módosítás a támogatás folyósítását érinti, a módosítás 
hatálybalépéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

 (2) A  támogatási szerződés módosítása tárgyában a  Támogató a  kérelem – hiánypótlás esetében a  hiánypótlás 
keretében bekért információk – kézhezvételétől számított 60 napon belül dönt, és döntéséről haladéktalanul értesíti 
a kedvezményezettet, valamint szükség esetén egyidejűleg részére megküldi a szerződésmódosítás tervezetét.

 (3) Ha pályázati úton, valamint támogatási program keretében nyújtott támogatás esetén formai vagy tartalmi okokból 
szükséges a  módosítási kérelem hiánypótlása, a  Támogató a  kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül, 
megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a kedvezményezettet.

 (4) Nincs helye a támogatási szerződés módosításának, ha a módosítás jogszabályba, illetve – pályázati úton, valamint 
támogatási program keretében nyújtott támogatás esetén – a  pályázati dokumentáció valamely rendelkezésébe 
ütközik, továbbá ha a  pályázat támogatásának alapjául szolgáló értékelés során a  pályázatok összehasonlítására 
és rangsorolására került sor, és a  módosítás következtében e  sorrend megváltozna, és a  sorrend megváltozása 
a pályázat elutasítását eredményezné.

 (5) Átalakulás esetén a kedvezményezett jogutód akkor léphet be a támogatási jogviszonyba, ha a pályázati felhívásban 
foglalt feltételeknek megfelel, és ahhoz a Támogató előzetesen hozzájárul.

 (6) A  projekt megvalósítását, fenntartását a  kedvezményezett másra átruházhatja, a  projekt teljesítéséhez 
közreműködőt vonhat be, ha ahhoz a  Támogató előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha az  új kedvezményezett 
jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a  támogatási jogviszonyba. A  projekt átruházása során 
a projekt támogatott céljai nem módosulhatnak.

20. A támogatás biztosítékai

32. §  Ha a  pályázati felhívás vagy a  támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, a  támogatás visszafizetésére 
és annak kamata, illetve késedelmi kamata megfizetésére irányuló követelését a  Támogató felhatalmazó levél 
alapján beszedési megbízás alkalmazásával érvényesíti. A  beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag 
a Támogató hozzájárulásával visszavonható – az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti – kedvezményezetti nyilatkozatot 
mint biztosítékot legkésőbb a  támogatási szerződés megkötéséig a  Támogató rendelkezésére kell bocsátani. 
Biztosíték hiányában támogatási összeg nem folyósítható a kedvezményezett részére.

21. A támogatások folyósítása

33. §  A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeli ütemezés szerint történik.

22. A támogatások elszámolása

34. § (1) A támogatási szerződésben rendelkezni kell a könyvvizsgálói záradék kikötéséről vagy mellőzéséről.
 (2) Könyvvizsgálói záradék alkalmazása esetén a  pénzügyi elszámolás keretében könyvvizsgálói záradékkal ellátott, 

elszámoló lapot kell benyújtani. Könyvvizsgálói záradék nélküli pénzügyi elszámolás esetén elszámoló lapot és 
annak mellékleteként a  számviteli előírásoknak megfelelő, kifizetést igazoló dokumentumok eredeti vagy hiteles 
másolati példányát, és a  személyi jellegű költségekre vonatkozóan személyenként nem beazonosítható módon 
készített kimutatást kell csatolni. Az  elszámolás alá eső valamennyi, a  számviteli előírásoknak megfelelő számla, 
illetve egyéb számviteli bizonylat eredeti példányára fel kell vezetni a  támogatásból elszámolni kívánt összeget, 
a támogatási szerződés kötelezettségvállalási azonosító számát és iktatószámát.
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 (3) Az  elszámoló lapnak tartalmaznia kell a  kedvezményezett cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét), adószámát 
(adóazonosító jelét), a  szerződés iktatószámát és kötelezettségvállalási azonosítóját, a  beszerzett eszközök 
és igénybevett szolgáltatások megjelölését és egy számlaösszesítőt. A  számlaösszesítőnek tartalmaznia kell 
az  elszámolni kívánt és a  kedvezményezett által kiegyenlített számlák tekintetében a  számlaszámot, a  számla 
kibocsátójának pontos adatait (név, cím, adószám), a  számla kiállításának idejét, a  számla teljesítési időpontját, 
a fizetési határidőt, a nettó és bruttó számlaértéket, a beszerzett eszköz, illetve igénybevett szolgáltatás statisztikai 
besorolási számát és szövegszerű megnevezését, a támogatási szerződés terhére elszámolt összeget és a kifizetést 
igazoló bizonylatot.

 (4) A  kedvezményezett a  szakmai beszámoló részeként – a  támogatási szerződés iktatószámára való hivatkozással  – 
bemutatja a támogatási szerződés céljának megvalósulását, a feladatok megvalósításához szükséges, támogatásból 
beszerzett eszközök használatbavételét, valamint szolgáltatások igénybevételét.

23. A támogatások ellenőrzése

35. § (1) A  pályázat benyújtását követően, a  támogatási szerződés megkötését megelőzően a  döntés előkészítésének 
folyamatában előzetes helyszíni szemlére, a  szerződéskötést követően a  költségvetésből nyújtott támogatás 
igénybevétele alatt a  projekt megvalósítási időszakában megvalósítási, a  támogatott tevékenység befejezését 
követően a  fenntartás időszakában fenntartási, valamint az üzemeltetési és fenntartási időszak lejáratát követően, 
még a projekt lezárását megelőzően lezárást megelőző ellenőrzésre kerülhet sor.

 (2) Rendkívüli helyszíni ellenőrzést a  Támogató kezdeményezhet. Rendkívüli helyszíni ellenőrzés rendelhető el, ha 
a projektmegvalósítás nyomon követése során felmerülő információk ezt indokolják.

24. Záró rendelkezések

36. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

37. §  E rendeletet a hatálybalépését követően nyújtott egyedi támogatásokra és meghirdetett pályázati felhívásokra kell 
alkalmazni.

38. §  E rendelet
a) 7.  § (1)  bekezdés a)  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély 

összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
(HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) 7.  § (1)  bekezdés b), c) és g)–i)  pontja a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU 
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 18–19., 22. és 31. cikkei,

c) 7.  § (1)  bekezdés d)  pontja a  turizmust ösztönző kulturális örökségvédelmi támogatási rendszerről szóló, 
2010. március 5-i N 39/2010 bizottsági határozat,

d) 7.  § (1)  bekezdés e)  pontja az  Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatairól és 
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló, 2012. július 27-i SA.34770 (2012/N-2) bizottsági határozat,

e) 7.  § (1)  bekezdés f )  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének 
az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

39. §  Hatályát veszti a  Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 
8/2013. (II. 28.) NFM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 53/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének 
módosításáról

Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a  kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések 
rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  E rendelet rendelkezései az  egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és 
a  kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a  továbbiakban: 
forintosítási törvény) alapján forintra átváltott azon fogyasztói kölcsönszerződésekre terjednek ki, amely kölcsönek 
tekintetében – a forintra átváltás fordulónapján még fel nem mondott – gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-
szerződés került megkötésre.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  BUBOR: budapesti bankközi kamatláb;
2.  fordulónap: a  Kúriának a  pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 

határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített 
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 6.  § (5)  bekezdése 
alapján megállapított időpont;

3.  gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés: a  devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről 
és a  lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény (a  továbbiakban: 
árfolyamgát törvény) alapján megkötött hitelkeret-szerződés;

4.  hiteladós: az a fogyasztó, akinek a pénzügyi intézménnyel kötött fogyasztói kölcsönszerződése vagy pénzügyi 
lízingszerződése a forintosítási törvény alapján forintra kerül átváltásra.

3. § (1) A pénzügyi intézmény a fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének a forintosítási törvény 18. § (4) bekezdésében 
meghatározott módosulását azzal a  feltételezéssel jogosult gyakorolni, hogy az  árfolyamgát törvényben 
meghatározott, a  rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapig 
a három hónapos BUBOR és a kamatfelár megegyezik a forintra átváltás fordulónapján alkalmazott három hónapos 
BUBOR-ral, továbbá a fogyasztó teljesíti törlesztési kötelezettségét.

 (2) A  forintosítási törvény 18.  § (4)  bekezdésében meghatározott módosulásnál nem kell figyelembe venni 
a forintosítási törvény 18. § (3) bekezdése alapján fennmaradt tartozást.

 (3) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott módosulással nem biztosítható, hogy a  fogyasztói kölcsönszerződés 
futamideje legfeljebb a  hiteladós 75. életévének betöltéséig terjedjen, akkor a  legkedvezőbb mértékű 
törlesztőrészlet elérése érdekében a  futamidő – a  (4)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  hiteladós  
75. életévének betöltéséig hosszabbítható meg.

 (4) A fogyasztói kölcsönszerződés futamideje csak akkor haladhatja meg a hiteladós 75. életévének betöltését, ha több 
hiteladós között van olyan, aki a futamidő alatt nem tölti be a 75. életévet.

4. §  Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
az egyes közvetlen adózási tárgyú PM rendeletek, továbbá az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba 
hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. §-ában,
a 2. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (8) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások 
nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet módosítása

1. §  A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, 
kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM1 rendelet) 1. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés kiterjed:
a) a helyi adókra, a települési adókra,
b) a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adóra,
c) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott 
széndioxid után fizetendő díjra,
d) azokra az  adók módjára behajtandó köztartozásokra, amelyeknek a  végrehajtását (beszedését) vagy 
nyilvántartását jogszabály az adóhatóság hatáskörébe utalja (az a)-d) pontok a továbbiakban együtt: adó),
e) a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójára (a továbbiakban: gépjárműadó),
f ) a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójára (a továbbiakban: jövedelemadó),
g) a talajterhelési díjra,
h) az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illetékre, amelyet nem 
illetékbélyegben kell leróni.”

2. §  A PM1 rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
{Az adó (adótartozás) megállapításához szükséges nem állandó (változó) jellegű adatok nyilvántartása [2.  § (2)  bek. 
b) pontja] tartalmazza:}
„b) a helyi adók és települési adó adóbeszedési alszámlán, a jövedelemadó beszedési alszámlán, a talajterhelési díj 
beszedési alszámlán, a pótlék beszedési alszámlán, a bírság beszedési alszámlán, a gépjárműadó fizetési számlán, 
valamint a  közigazgatási hatósági eljárási illeték és az  azzal összefüggésben felszámított mulasztási bírság, 
késedelmi pótlék befizetésére szolgáló fizetési számlán jóváírt, de véglegesen el nem számolható befizetések 
(átfutó bevételek) adatait, a befizető nevét, a befizetett összeget, a befizetés dátumát és az átfutó tétel rendezése 
érdekében szükséges adatokat.”

3. §  A PM1 rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózói törzsadat-nyilvántartás vezetésének rendje:)
„c) Az  adóhatóság a  törzsadatokat, valamint a  törzsadatok esetleges változása okán szükséges módosítás 
utáni valamennyi adatot elektronikus adathordozóra menti, és az  állományt elkülönítve a  biztonsági-technikai 
előírásokhoz igazodóan tárolja.”

4. §  A PM1 rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonat szerint a jóváírás eltér a befizetett készpénz-átutalási 
megbízásokról készült mágneses adathordozón szereplő vagy elektronikus úton megküldött összegtől, illetve 
a  számlavezető hitelintézet által fénymásolt készpénz-átutalási megbízásokon szereplő összegtől, elszámolni csak 
a készpénz-átutalási megbízásokon szereplő összeget lehet, és az eltérés okait tisztázni kell.”
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5. § (1) A PM1 rendelet 14. §-a a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az adóhatóság a településen bevezetett települési adóról a  január 1-jei állapotnak megfelelően a 15/a. számú 
melléklet szerinti adatszolgáltatást készít, melyet a  kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 
a  tárgyév január 31-éig megküld a  kincstár területileg illetékes szervének. Az  önkormányzatok által bevezetett 
települési adókról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, melyet részére tárgyév február 5-éig 
megküld a kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve. A kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve országos összesítőt 
készít, és azt február 10-éig megküldi az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.
(9) Az adóhatóság a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó adatairól a december 31-ei 
állapotnak megfelelően a 16. számú melléklet szerinti összesítést készít, melyet a tárgyévet követő év január 20-áig 
a  kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül megküld a  kincstár területileg illetékes szervének. 
A  magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adóról a  kincstár területi szerve megyei (fővárosi) 
összesítőt készít, melyet a  tárgyévet követő év február 5-éig megküld a  kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve 
részére. A  kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve országos összesítőt készít, és azt február 10-éig megküldi 
az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.
(10) Az adóhatóság a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása 
során kibocsátott széndioxid után fizetendő díj adatairól a  december 31-ei állapotnak megfelelően a  17. számú 
melléklet szerinti összesítést készít, melyet a  tárgyévet követő év január 20-áig a  kincstár által üzemeltetett 
elektronikus rendszeren keresztül megküld a  kincstár területileg illetékes szervének. A  távhőszolgáltatásról más 
hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő 
díjról a  kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, melyet a  tárgyévet követő év január 25-éig 
megküld a kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve részére. A kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve országos 
összesítőt készít, és azt február 10-éig megküldi az  adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
részére.
(11) Az  adóhatóság a  talajterhelési díj adatairól a  december 31-ei állapotnak megfelelően a  20. számú melléklet 
szerinti összesítést készít, melyet a  tárgyévet követő év január 20-áig a  kincstár által üzemeltetett elektronikus 
rendszeren keresztül megküld a  kincstár területileg illetékes szervének. A  talajterhelési díjról a  kincstár területi 
szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, melyet a  tárgyévet követő év február 5-éig megküld a  kincstár 
adatfeldolgozásért felelős szerve részére. A kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve országos összesítőt készít, és 
február 10-éig megküldi azt az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.”

 (2) A PM1 rendelet 14. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az  önkormányzati adóhatóság az  e  § szerinti adatszolgáltatást a  kincstár által üzemeltett elektronikus 
rendszeren keresztül teljesíti.”

6. §  A PM1 rendelet „Az információs szolgáltatás rendje” alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § Az  adóhatóság a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló  
2003. évi CXXVII. törvény 67/A. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a hozzá beérkezett bejelentés, adóbevallás 
másolatának
a) – a címzett hatósággal egyeztetett módon történő – elektronikus, vagy
b) postai úton
havi rendszerességgel történő megküldésével teljesíti.”

7. §  A PM1 rendelet
a) 2. § (2) bekezdés c) pontjában az „az államigazgatási” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdés d) pontjában, a 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és a 3. § (4) bekezdés b) pontjában 

a „törölt” szövegrész helyébe a „behajthatatlannak minősített” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdés b) pontjában az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági” szöveg,
d) 12.  § (1) és (2)  bekezdésében valamint a  14.  § (2)  bekezdésében az „államháztartás működési rendjéről” 

szövegrész helyébe az „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szöveg,
e) 14. § (3) és (7) bekezdésében a „mágneses adathordozóját” szövegrészek helyébe az „és azt” szöveg,
f ) 14. § (4) bekezdésében a „12-13/b.” szövegrész helyébe a „12-13/b., valamint a 18.” szöveg,
g) 14.  § (4)  bekezdésében az  „összesítőinek mágneses adathordozóját” szövegrész helyébe az  „összesítőit” 

szöveg,
h) 14.  § (4)  bekezdésében az  „összesítők mágneses adathordozóját” szövegrészek helyébe az  „összesítőket” 

szöveg,
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i) 14. § (4) és (7) bekezdésében az „az erről készült mágneses adathordozót” szövegrészek helyébe az „és azt” 
szöveg,

j) 14. § (6) bekezdésében az „ , és annak mágneses adathordozóját” szövegrész helyébe az „és azt” szöveg,
k) 14. § (6) bekezdésében a „ , papírra nyomtatott adattartalmát” szövegrész helyébe a „ , valamint” szöveg,
l) 14.  § (7)  bekezdésében a  „lakás utáni építményadó” szövegrész helyébe a  „lakás utáni építményadó és 

a magányszemély kommunális adója” szöveg
lép.

8. § (1) A PM1 rendelet 3/c. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A PM1 rendelet a 2. melléklet szerinti 15/a. számú melléklettel egészül ki.
 (3) A PM1 rendelet a 3. melléklet szerinti 16. számú melléklettel egészül ki.
 (4) A PM1 rendelet a 4. melléklet szerinti 17. számú melléklettel egészül ki.
 (5) A PM1 rendelet az 5. melléklet szerinti 20. számú melléklettel egészül ki.

9. § (1) Hatályát veszti a PM1 rendelet
1. 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „számítógépes” szövegrész,
2. 5. §-a és az azt megelőző alcím,
3. 7. §-a és az azt megelőző alcím,
4. 9. § (1) és (6) bekezdése,
5. 10. § (1) bekezdése,
6. 11. §-a és az azt megelőző alcím,
7. 13. §-a és az azt megelőző alcím,
8. 14. § (4) bekezdésében a „mágneses adathordozón” szövegrész,
9. 14. § (4) bekezdésében a „ , valamint annak mágneses adathordozóját” szövegrész.

 (2) Hatályukat vesztik a PM1 rendelet a 14. § (1) bekezdésében az „és annak mágneses adathordozóját” szövegrészek.

2. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

10. § (1) Az  eljárási illetékek megfizetésének és a  megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.)  
PM rendelet (a továbbiakban: PM2 rendelet) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya:)
„d) mindazon, az a)–c) pontba nem tartozó szervezetre, amely az  Itv. szerinti illetékköteles közigazgatási hatósági 
eljárásokat folytat le,”
(terjed ki.)

 (2) A PM2 rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendeletet)
„d) az olyan a)–c) pontba nem tartozó eljárások, amelyeknél az illeték átutalással is megfizethető,”
(esetén kell alkalmazni)

11. §  A PM2 rendelet a 4. §-t követően a következő alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:
„A közigazgatási hatósági eljárási illeték átutalással történő megfizetése és ellenőrzése
4/A.  § (1) Az  eljáró hatóság az  illeték megfizetéséről szóló fizetési felhívásban a  gazdálkodási számlájának számát 
jelöli meg az illeték megfizetésére szolgáló számlaként.
(2) Az  eljáró hatóság az  illeték megfizetésének tényét a  gazdálkodási számlája forgalmába történő betekintéssel 
ellenőrzi.”

12. §  A PM2 rendelet 6/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a  fél a  bírósági eljárás illetékét a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló törvény 
vagy a  cégnyilvántartásról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119.  §-a 
alapján elektronikus úton kezdeményezett eljárásokban utalással fizeti meg az  illetékes törvényszék Magyar 
Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára, az  utalás közleményrovatában fel kell tüntetni az  adós, illetve 
a törölt cég nevét, adószámát, cégjegyzék számát és az eljárás tárgyát oly módon, hogy abból – jogorvoslati eljárás 
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kezdeményezése esetén – kitűnjék a jogorvoslat ténye. Az illetékfizetés tényének ellenőrzése a (3) bekezdés szerint 
történik.”

13. §  A PM2 rendelet
1. 6. § (1) bekezdésében „az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) 

Korm. rendelet 40-43.  §-ában” szövegrész helyébe „az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 
Korm. rendeletben” szöveg,

2. 6/B.  §-ában „az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra 
vonatkozó szabályokról szóló” szövegrész helyébe „az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló” 
szöveg

lép.

3. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról 
és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

14. §  Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről 
szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: PM3 rendelet) 8/A. §-ában az „Itv. 16. § (1) bekezdés i) pontja” 
szövegrész helyébe az „Itv. 5. § (1) bekezdés a)–b), h)–l) és n)–p) pontja, 16. § (1) bekezdés i) pontja” szöveg lép.

15. § (1) A PM3 rendelet 6. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (2) A PM3 rendelet 7. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

4. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

16. §  Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a  továbbiakban: PM4 rendelet) 1.  § (2)  bekezdése a  következő g) és h)  ponttal 
egészül ki:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]
„g) a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről szóló bejelentésre a 11. melléklet,
h) az előállított magánfőzött párlat utáni adóra a 12. melléklet”
[szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.]

17. § (1) A PM4 rendelet a 8. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
 (2) A PM4 rendelet a 9. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
 (3) A PM4 rendelet 19. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

5. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló  
22/2009.  (X. 16.) PM rendelet módosítása

18. §  A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet 
(a továbbiakban: PM5 rendelet) „Egyéb rendelkezések” című alcíme a következő 7/A. §-sal és 7/B. §-sal egészül ki:
„7/A.  § Az  e  rendelet szerinti kötelezettségének teljesítése során a  7.  § d)–e)  pontja alkalmazása esetében 
az  adózó – választása szerint – az  összehasonlíthatóság fokozása érdekében a  Tao. 31.  § (2)  bekezdés b)  pontja 
szerinti iránymutatásban nevesített, illetve abban nem nevesített további kiigazításokat alkalmazhat, azzal, hogy 
az  adózó az  elvégzett kiigazításokat köteles megfelelő módon dokumentálni, ideérve annak indokolását is, hogy 
az alkalmazott kiigazítás milyen módon szolgálja az összehasonlíthatóság fokozását.
7/B.  § (1) Az  e  rendelet szerinti kötelezettségének teljesítése során az  adózó a  szokásos piaci ártartományt a Tao. 
18. § (9) bekezdésében foglaltakkal összhangban állapítja meg a következő körülmények együttes fennállása esetén:
a) az adózó a szokásos piaci árat a Tao. 18. § (2) bekezdés b)–f ) pontja szerinti módszerek valamelyikével határozza 
meg,
b) az adózó a szokásos piaci ár meghatározása során e rendelet 7. § d)–e) pontja szerinti forrást veszi figyelembe,
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c) az  önálló vagy a  közös nyilvántartás elkészítése során az  összehasonlító elemzés legalább 10 vállalat 
legalább három pénzügyi éve adatait veszi figyelembe vagy az  összehasonlító minta terjedelme meghaladja  
a 15 százalékpontot.
(2) Amennyiben az  (1)  bekezdés a)–b)  pontja szerint eljáró adózó az  összehasonlító elemzés eredményeként 
adódó minta minden egyes eleme vonatkozásában funkcionális elemzést végzett, és ennek, valamint 
az  összehasonlíthatóságot meghatározó további tényezők vizsgálata eredményének e  rendelet szerinti 
nyilvántartásban megfelelő módon történő dokumentálásával kétséget kizáró módon igazolta, hogy az ellenőrzött 
ügylet és az  összehasonlított ügylet összehasonlítható, továbbá az  összehasonlíthatóság megállapítását kizáró 
hiányosság nem áll fenn, akkor az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket nem kell alkalmaznia.”

19. §  A PM5 rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  egyes közvetlen adózási tárgyú PM rendeletek, továbbá az  illetékbélyegek előállításáról, forgalomba 
hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról szóló 54/2014. (XII. 31.) NGM 
rendelettel megállapított 7/A.  §-t és 7/B.  §-t első alkalommal a  2015. évben kezdődő adóévi adókötelezettség 
megállapítása és az ezen adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség teljesítése során kell 
alkalmazni.”

20. §  A PM5 rendelet
1. 3. § (1) bekezdésében az „a 4–6. §-ban foglaltak” szövegrész helyébe az „a 4–7/B. §-ban foglaltak” szöveg;
2. 6.  §-át követően az  „Egyéb rendelkezések” alcím címében az  „Egyéb rendelkezések” szövegrész helyébe 

a „Források, kiigazítások, szűkítés” szöveg
lép.

6. Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló  
32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosítása

21. §  Az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: NGMr.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Magyar Posta Zrt. az  értékesítőhelyek által eladott bélyegekről havonta pénzügyi értékcikk-eladási 
elszámolást készít, melyet a tárgyhót követő 15. napig megküld a miniszter és a Magyar Államkincstár részére.”

22. §  Az NGMr. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § A  8.  §-t és a  10–12.  §-t az  egyes közvetlen adózási tárgyú PM rendeletek, továbbá az  illetékbélyegek 
előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról szóló 
54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőzően gyártott és a Módr. rendelet 
hatálybalépését követően a  Magyar Posta Zrt. által értékesített illetékbélyegek forgalmazására, elszámolására és 
selejtezésére is alkalmazni kell.”

7. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartását segítő számítógépes 
programrendszer engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 42/2006. (XII. 25.)  
PM rendelet hatályon kívül helyezése

23. §  Hatályát veszti az  önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartását segítő számítógépes 
programrendszer engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 42/2006. (XII. 25.) PM rendelet.

8. Záró rendelkezések

24. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

 1. A PM1 rendelet 3/c. számú melléklet címében az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági 
eljárási” szöveg lép.

 2. A PM1 rendelet 3/c. számú melléklet 1. oszlopában az „államigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági 
eljárási” szöveg lép.

2. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez
„15/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez

Adatszolgáltatás a bevezetett települési adó(k)ról
…………. január 1-jei állapot

A település neve
A települési adó

Neve Alapja Mértéke Bevezetésének ideje

”

3. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez
„16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez

Adatszolgáltatás a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó adatairól
20… év

A település neve:

Adózók száma  
(fő)

Összes adó  
(Ft)

”

4. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez
„17. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez

Adatszolgáltatás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség  
és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról  

20… év

A település neve:

Díjfizetők száma  
(fő)

Összes díj  
(Ft)

”
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5. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez
„20. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez

Adatszolgáltatás a talajterhelési díjról  
20… év

A település neve:

Díjfizetők száma  
(fő)

Összes díj  
(Ft)

”

6. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

1. A PM3 rendelet 6. számú mellékletében foglalt első táblázatának fejlécében a „Regisztrációs számmal rendelkező 
őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó vagy családi gazdálkodó” szövegrész helyébe a „Földműves” szöveg,
2. 6. számú mellékletében foglalt második táblázatának fejlécében az „[Itv. 21.  § (2)–(5)  bekezdés]” szövegrészek 
helyébe az „[Itv. 21. § (2)–(6) bekezdés]” szöveg
lép.

7. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

 1. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 1. pont 1.13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.13. Egyéb”

 2. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Nem személyes illetékmentes vagyonszerző által szerzett tárgyi illetékmentes örökség
A tárgyi illetékmentes örökség tiszta értékét és a  mentességi jogcímmel érintett hagyatékátadó végzések számát 
az Itv. 16. §-a szerinti mentességi jogcímenként Ft-ban kell táblázatszerűen közölni.”

 3. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Nem személyes illetékmentes vagyonszerző által szerzett tárgyi illetékmentes ajándék
A tárgyi illetékmentes ajándék tiszta értékét és a mentességi jogcímmel érintett ajándékozási ügyletek számát az Itv. 
17. §–17/A. §-a szerinti mentességi jogcímenként Ft-ban kell táblázatszerűen közölni.”

 4. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Nem személyes illetékmentes vagyonszerző tárgyi illetékmentes visszterhes vagyonszerzése
A tárgyi illetékmentes vagyonszerzés forgalmi értékét és a  vagyonszerzők számát az  Itv. 26.  §–26/A.  §-a szerinti 
mentességi jogcímenként Ft-ban kell táblázatszerűen közölni.”

 5. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 1. pont 1.12. alpontjában az „Az Európai Unió, valamint intézményei és szervei, 
hivatalai, elkülönült alapjai; nemzetközi szervezet” szövegrész helyébe a „Nemzetközi szervezet” szöveg lép.

 6. Hatályát veszti a PM3 rendelet 7. számú melléklet
a) 1. pont 1.1. alpontja,
b) 1. pont 1.10. alpontja,
c) 1. pont 1.11. alpontja.
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8. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez
„11. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

8. melléklet a …/2014. (… . …) NGM rendelethez 

„11. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 

BEJELENTÉS 
desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről 

 
1. A magánfőző (Több tulajdonos esetén a 3. pontban szereplő adatokat is meg kell adni!) 

Neve: ___________________________________________________________________ 

Születési helye: ________________________________,  

ideje:     év  hó  nap 

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:      _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó 

Levelezési címe:    __________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó 

Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ________________________ 

  
 
 

2.  Magánfőző berendezés 

Tulajdonszerzésének ideje:     év   hó   nap 

Űrtartalma: ________________________ liter 

Tárolásának, használatának helye (ha ez a hely a magánfőző lakóhelyétől eltérő helyen lévő        

gyümölcsös vagy, ha a berendezés különböző lakóhelyű személyek közös tulajdona):  

    _____________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

Helyrajzi száma: ___________________/__________/____________/___________ 
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3. Több tulajdonos esetén a tulajdonostárs(ak) 

Neve: ___________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:      _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

Neve: ___________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:      _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

 

Neve: ___________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:      _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

 

___________________                          _______________________

 helység        év       hó             nap        a bejelentő aláírása 

„ 
 

”
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9. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez
„12. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

9. melléklet a …/2014. (… . …) NGM rendelethez 

„12. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez 

BEVALLÁS 
Előállított magánfőzött párlat után 

 
a 20… adóévre 

 
1. A magánfőző  

Neve: ___________________________________________________________________ 

Születési helye: ________________________________,  

ideje:     év  hó  nap 

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________ 

Adóazonosító jele: 

Lakóhelye:       _______________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

Levelezési címe:    __________________________________ város, község 

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó 

Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ___________________________
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2.  Tárgyévben előállított magánfőzött párlat 

Mennyisége: _____________ liter 

Átalányadó összeg: 1 000 forint 

3. Nyilatkozatok 

Nyilatkozom, hogy gyümölcstermő területtel rendelkezem.  
 

Nyilatkozom, hogy tárgyévben bérfőzés keretében sem én sem háztartásom többi tagja 
nem állíttatott elő párlatot. 
 

Nyilatkozom, hogy a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmazott hozzáadott mesterséges 
vagy természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt. 
 

Nyilatkozom, hogy saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból 
állítom elő a párlatot. 
 
 

___________________                          _______________________ 

 helység        év       hó             nap        a bejelentő aláírása 

 

„ ”

10. melléklet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

A PM4 rendelet 19. melléklet Főlapja I. részének 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„o 10. A Htv. 39/E. § vagy 39/F. szerint mentes adóalany bevallása”
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A nemzetgazdasági miniszter 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer 
átalakításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés a)  pont ad)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím, valamint az  1. és a  2.  melléklet tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés 
d)  pont ds)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben −,
a 3. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont di)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 4. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 284. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva −,
az 5. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont de)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 6. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont de)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 7. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § 
(2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.  (VI.  6.) 
Korm. rendelet 90.  § 1., 2. és 16.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások 
minisztere véleményének kikérésével −,
a 8. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszédről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 
29.  §-ában, valamint a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 284.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6. és 17.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím, valamint 3. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 
6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a  szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011.  évi CLV.  törvény 
23.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1., 2. és 16.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások 
minisztere véleményének kikérésével −,
a 12. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 47.  § 
(2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím, valamint 4.  melléklet tekintetében a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009.  évi 
CXXXIII.  törvény 13. § (2) bekezdésében, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény 88. § (4) bekezdés a) pont 
aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 14. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 39/A.  § 
(13)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (2)  bekezdés b) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím tekintetében a  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (2)  bekezdés a), b) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20.  § a)  pontja tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 16.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 20.  § b)  pontja tekintetében a  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 90.  § e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 20. § c) pontja tekintetében a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve 
a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 
2004. évi CXXIII. törvény 17. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20.  § d)  pontja tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben −,
a következőket rendelem el:

1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása

1. §  A munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. 
(XII.  26.) MüM rendelet 7.  § (1)  bekezdésében az  „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi 
igazgatóságának” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” 
szöveg lép.

2. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

2. § (1) A  foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R1.)
a) 3.  § (1)  bekezdésében az  „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatósága 

(a  továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság) részére” szövegrész helyébe 
az „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)”,

b) 3.  § (4)  bekezdésében az  „a munkavédelmi és munkaügyi igazgatósághoz” szövegrész helyébe 
az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz (a továbbiakban: OTH)”,

c) 3.  § (5)  bekezdésében az  „a munkavédelmi és munkaügyi igazgatósághoz” szövegrész helyébe 
az „az OTH-hoz”,

d) 3. § (6) bekezdésében az „a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „az OTH”,
e) 4. § (1) bekezdésében az „a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságot” szövegrész helyébe az „az OTH-t és 

a minisztériumot”,
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f ) 5. § (1) bekezdésében az „a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „az OTH”,
g) 5. § (2) bekezdésében az „a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a minisztérium”,
h) 5. § (7)–(8) bekezdésében az „a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „az OTH”,
i) 5. § (9)–(10) bekezdésében az „a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság” szövegrészek helyébe az „az OTH”
szöveg lép.

 (2) Az R1. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

3. §  A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az  általuk okozott egészségkárosodások 
megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 16.  § (5)  bekezdésében az  „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságának vezetője” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg 
lép.

4. A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló  
2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosítása

4. §  A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az „a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak (a  továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe 

az „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium)”,
b) 1. § (4) bekezdésében az „a Hivatalnál” szövegrész helyébe az „a Minisztériumnál”,
c) 1/A.  §-ában, 2.  § (1) és (2)  bekezdésében, 2/A.  §-ában, 3.  § (1) és (2)  bekezdésében, 4.  §-ában, 5.  §-ában 

az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „a Minisztérium”
szöveg lép.

5. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági 
követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

5. §  A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről 
szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egész testre ható rezgés vonatkozásában, a  tengeri hajózásban és a  légi szállításban egyedi engedély 
alapján, e  jogszabályban megadott határérték alól a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter − amennyiben 
a  munkaegészségügyi követelményeknek való megfelelőséget megállapította − kérelemre felmentést adhat. 
A kérelemhez csatolni kell az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által előzetesen kiállított szakvéleményt.”

6. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 
követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

6. § (1) A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. 
(XII. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a munka jellegéből adódóan az egyéni hallásvédő eszköz teljes mértékű és szakszerű alkalmazása nagyobb 
kockázatot jelentene az  egészségre és biztonságra, mint a  hallásvédő eszköz mellőzése, akkor a  munkavédelmi 
képviselő és a  foglalkozás-egészségügyi szolgálat kezdeményezésére − amennyiben a  munkaegészségügyi 
követelményeknek való megfelelőséget megállapította − a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: miniszter) az  OTH előzetes szakvéleményének figyelembevételével engedélyezheti a  9.  § 
(1) bekezdése előírásaitól való eltérést.”

 (2) Az R2.
a) 6.  § (3)  bekezdésében az  „a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv” szövegrész helyébe 

az „az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)”,
b) 14. § (2) bekezdésében az „a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a miniszter”
szöveg lép.
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7. A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes 
szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosítása

7. §  A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 
15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet
a) 11.  §-át megelőző alcímben a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal”,
b) 11.  § (1)  bekezdésében az  „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a  továbbiakban: NMH)” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH)”,
c) 24.  § (2)  bekezdésében, 25.  § (1)–(2) és (6)  bekezdésében, 26.  § (1) és (2)  bekezdésében, 27.  § 

(2) bekezdésében és 28. § (1) bekezdésében az „NMH” szövegrész helyébe az „NSZFH”
szöveg lép.

8. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló  
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása

8. §  Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet
a) 9.  § (5)  bekezdésében az  „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi 

igazgatóságát (a  továbbiakban: munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe 
az „a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert”,

b) 9.  § (6)  bekezdésében az  „a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 
az „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter”

szöveg lép.

9. Az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről 
szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet módosítása

9. § (1) Az  ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a  középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009.  évi 
LXXIV.  törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 11.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A titoktartási kötelezettség az ÁRMB tagját az ÁRMB-ben fennálló tagságának időtartama alatt, valamint annak 
megszűnésétől számított 5 évig terheli. A titoktartási kötelezettséggel terheltek titoktartási nyilatkozatot tesznek.”

 (2) Az R3.
a) 4. § (3) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „a társadalmi párbeszédért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)”,
b) 5. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „a Minisztérium”,
c) 8. § (2)–(4) bekezdésében és 11. § (6) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti az R3.
a) 2. § (1) bekezdésének d) pontja,
b) 8. § (5) bekezdése.

10. A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet módosítása

10. § (1) A  munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjakról szóló 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
az  „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatósága (a  továbbiakban: munkavédelmi 
és munkaügyi igazgatóság)” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter)” szöveg lép.

 (2) Az R4. 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A díjat a kérelmező)
„a) a miniszter hatáskörébe tartozó eljárások esetén a miniszter által vezetett minisztérium,”
[(a továbbiakban együtt: engedélyező szerv) 1. mellékletben feltüntetett számlájára köteles befizetni.]
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 (3) Az R4. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Hatályát veszti az R4.

a) 1. § (2) bekezdés a) pontja,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontja.

11. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások 
szabályairól szóló 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet módosítása

11. § (1) A  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól szóló 
24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R5.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  NSZFH a  támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatai lebonyolítását az  erre a  célra a  Magyar 
Államkincstárnál 10032000-00320346-70000007 számon vezetett, NSZFH-NFA képzési alaprész előirányzat 
felhasználási keretszámlán (a továbbiakban: EFK számla) végzi.”

 (2) Az R5.
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a  továbbiakban: NMH)” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH)”,
b) 4.  § (2), (4) és (5)  bekezdésében, 5.  § (2)–(3)  bekezdésében, 8.  § (2)  bekezdésében, 9.  § (1)  bekezdésében, 

12.  § (4) és (5)  bekezdésében, 16.  § (3)  bekezdésében, 18.  § (1)–(3) és (5)–(10)  bekezdésében, 19.  § 
(2)  bekezdés c)  pontjában, 21.  § (3)  bekezdésében, 22.  § (3)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdésében, 27.  § 
(3), (5) és (6) bekezdésében, 28. § (4) és (5) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 
(2)  bekezdésének felvezető szövegében és (2)  bekezdés d)  pontjában, (3) és (4)  bekezdésében, 32.  § 
(7)  bekezdésében, 33.  §-ában, 35.  § (4) és (5)  bekezdésében, 36.  § (2) és (5)  bekezdésében és 39.  § 
(5) bekezdésében az „NMH” szövegrész helyébe az „NSZFH”,

c) 9.  § (4)  bekezdésében, 17.  § (6)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében, 22.  § (4)  bekezdésében, 25.  § 
(3) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 39. § (6) bekezdésében az „NMH” szövegrészek helyébe az „NSZFH”,

d) 4.  § (3)  bekezdésében, 12.  § (3)  bekezdésében, 17.  § (5)  bekezdésében, 26.  § (4)  bekezdés e)  pontjában és 
27. § (5) bekezdésében az „NMH-nak” szövegrész helyébe az „NSZFH-nak”,

e) 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 24. § (3) bekezdésében és 27. § (1) bekezdésében az „NMH-hoz” 
szövegrész helyébe az „NSZFH-hoz”

szöveg lép.

12. A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet 
módosítása

12. §  A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi 
kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet 1.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági 
és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 1.  mellékletében meghatározott megyei 
munkaügyi központok illetékessége az  adott megyére, a  fővárosi munkaügyi központ illetékessége a  fővárosra 
terjed ki.”

13. Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, 
valamint ellenőrzésének különös szabályairól szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet módosítása

13. § (1) Az  egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint 
ellenőrzésének különös szabályairól szóló 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: R6.)
a) 1. §-ában az „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága” szövegrész helyébe 

az „a Nemzetgazdasági Minisztérium”,
b) 7.  § (2)  bekezdésében az „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 10032000-01732630-00000000 számú számlájára” 

szövegrész helyébe az „a Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára”
szöveg lép.

 (2) Az R6. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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14. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló  
18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet módosítása

14. § (1) A  Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: R7.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkaügyi központ megyei NFA kerettel kapcsolatos szakmai és pénzügyi tevékenységét 
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium ellenőrzi.”

 (2) Hatályát veszti az R7. 6. § (2)–(4) bekezdése.

15. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint 
a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 
56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása

15. § (1) A  felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a  felnőttképzést folytató intézmények 
ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: R8.) 
1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„b) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra (a továbbiakban: NSZFH),”

 (2) Az R8.
a) 2. § (5) és (7) bekezdésében, 3. § (3) bekezdés felvezető szövegében, valamint a) és b) pontjában és 5. §-ában 

az „az NMH” szövegrész helyébe az „az NSZFH”,
b) 3. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az „az NMH-t” szövegrész helyébe az „az NSZFH-t”,
c) 2.  § (5)  bekezdésében az  „10032000-01732630-00000000 számú számlájára,” szövegrész helyébe 

az „10032000-00334789-00000000 számú számlájára,”
szöveg lép.

16. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési 
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló  
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása

16. § (1) A  felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, 
feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. § 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„c) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra (a továbbiakban: NSZFH),”

 (2) Az  R9. 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (4) és (5)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdés felvezető szövegében, valamint 
d) és e) pontjában, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében az „az NMH” szövegrész 
helyébe az „az NSZFH” szöveg lép.

17. A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről 
és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló  
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása

17. §  A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási 
rendjéről, valamint a  szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 
5.  § (2)  bekezdésében az  „a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt” szövegrész helyébe az  „a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatalt” szöveg lép.
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18. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának 
részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet módosítása

18. §  A felnőttképzési szakértői és a  felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól 
szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében az  „a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a  továbbiakban: NMH)” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH)”,
b) 4. § (1) és (3) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében az „NMH” szövegrész helyébe az „NSZFH”,
c) 5. § (1) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az „NMH-hoz” szövegrész helyébe az „NSZFH-hoz”
szöveg lép.

19. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 20. § c) pontja 2015. március 1-jén lép hatályba.

20. §  Hatályát veszti
a) a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára 

adományozható nívódíjról szóló 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet,
b) a  szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai 

vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet,
c) a  pályakezdő fiatalok, az  ötven év feletti munkanélküliek, valamint a  gyermek gondozását, illetve 

családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az  ösztöndíjas 
foglalkoztatásról szóló 2004.  évi CXXIII.  törvény 8.  §-ában meghatározott járulékkedvezmények 
érvényesítésének és ellenőrzésének részletes feltételeiről és szabályairól szóló 7/2009. (IV. 11.) PM–SZMM 
együttes rendelet, valamint

d) a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

 1. Az R1. 3. számú mellékletének II. alcím 2. pontjában az „a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóságnak” szövegrész 
helyébe az „az OTH-nak”, az „A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „Az OTH” szöveg 
lép.

 2. Az  R1. 3. számú mellékletének II. alcím 3.  pontjában az „A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „Az OTH” szöveg lép.

2. melléklet az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

Az R1. 4. számú mellékletében a  „Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkavédelmi és munkaügyi igazgatósága” 
szövegrész helyébe az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szöveg lép.
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3. melléklet az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

 1. Az R4. 1. mellékletének 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó eljárás esetén:
Pénzforgalmi számla elnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla
Pénzforgalmi számla száma: 10032000-01460658-00000000”

 2. Hatályát veszti az R4. 1. mellékletének 2.1. pontja.

4. melléklet az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

Az R6. 2.  mellékletében a  „Nemzeti Munkaügyi Hivatal” szövegrész helyébe a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” 
szöveg lép.

A nemzetgazdasági miniszter 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 14.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E  rendelet rendelkezéseit a  fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) 
hatálya alá tartozó hitelszerződésre és pénzügyi lízingszerződésre (a továbbiakban együtt: hitelszerződés) kell 
alkalmazni.

 (2) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni a hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelre.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. deviza alapú hitelszerződés: devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott, de forintban törlesztett hitel- 

vagy kölcsönszerződés;
2. fogyasztói hitelbiztosíték nyújtója: fogyasztói kezességi szerződés kezességvállalója és a  fogyasztói 

zálogszerződés személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettje;
3. tartós adathordozó: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben 

ilyenként meghatározott fogalom.

2. Hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás

3. § (1) A  hitelező és a  hitelközvetítő az  Fhtv. 5.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének az  ezen 
alcímben foglaltak szerint tesz eleget.

 (2) A fogyasztó aláírásával igazolja, hogy megkapta a 4. és az 5. §-ban előírt szóbeli tájékoztatást.

4. § (1) Ha a  fogyasztó arról tájékoztatja a  hitelezőt vagy a  hitelközvetítőt, hogy hitelszerződés megkötése érdekében 
igénybe kívánja venni szolgáltatását, a  fogyasztó által megadott tájékoztatás alapján – a  fogyasztó igényeinek, 
lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően – hitelező és a hitelközvetítő szóbeli tájékoztatást ad
a) az igényelhető hitel lehetséges összegéről,
b) a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) 

és a kamat módosításának lehetőségéről,
c) a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról,
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d) a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint
e) a hitel választható futamidejéről.

 (2) A  fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a  jövedelemarányos törlesztőrészlet és a  hitelfedezeti 
arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) hatálya alatt álló 
hitelszerződés ajánlása esetén az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatást megelőzően a  hitelező vagy a  hitelközvetítő 
szóban tájékoztatást ad az  MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről, így különösen a  jövedelemarányos 
törlesztőrészlet mutatóról, a  havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a  havi adósságszolgálat számításának 
módjáról, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség 
értékére vonatkozó előírásról.

 (3) Referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy
a) milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb,
b) a  kamat és ennek megfelelően a  fizetendő törlesztőrészlet a  kamatfelár változásának hiányában is 

módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak,
c) a  törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – így különösen az  egyenlő összegű 

(annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén – a  kamat módosítása nincs egyenes 
arányban a törlesztőrészlet változásával.

 (4) Kamatperiódusokban rögzített hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy 
a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) 
törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén – a kamat kamatperiódus lejártához kapcsolódó módosítása 
nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.

 (5) Deviza alapú hitelszerződés esetén a  szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az  árfolyamkockázatot 
a  fogyasztó viseli, így a kamat változatlansága esetén is a törlesztőrészlet annyi százalékkal változhat (növekedhet 
vagy csökkenhet), amennyivel az adott deviza Fhtv. 21/B. §-a szerint meghatározott árfolyama változik.

5. § (1) A  hitelező és a  hitelközvetítő szóbeli tájékoztatásának arra is ki kell térnie, hogy a  fogyasztónak a  hitelszerződés 
megkötésekor felelősen kell eljárnia, felelős döntést kell hoznia.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érdekében a hitelezőnek és a hitelközvetítőnek fel kell hívnia a figyelmet arra, 
hogy
a) a fogyasztó kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,
b) a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése 

vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól,
c) fizetési nehézség esetén a  fogyasztó mielőbb tájékoztassa hitelezőjét, annak érdekében, hogy 

a hitelszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,
d) a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,
e) a nem szerződésszerű teljesítés esetén a hitelező a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel 

a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, valamint a hitelező a tartozás meg nem fizetése 
esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,

f ) a  hitelező által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a  fogyasztót 
terhelik, valamint – ha a  biztosíték nem elegendő a  tartozás rendezésére – a  fogyasztó jövedelmére, más 
vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.

6. § (1) A  hitelező és a  hitelközvetítő az  5.  § (1)  bekezdésben meghatározottak érdekében írásban vagy más tartós 
adathordozón a  fogyasztó rendelkezésére bocsátja a  fogyasztó által előnyben részesített hitelszerződés 
törlesztőrészlete változásának lehetséges hatásait bemutató 1. melléklet szerinti minta táblázatot.

 (2) Az  1.  mellékletben meghatározott minta táblázatot a  hitelező és a  hitelközvetítő az  alábbiak figyelembevételével 
tölti ki:
a) a lakás-takarékpénztár által nyújtott hitelnél a hitel összege 1 millió forint, futamideje 60 hónap,
b) más hitelező által nyújtott jelzáloghitelnél a hitel összege 5 millió forint, a futamideje 240 hónap,
c) 1 millió forintos összeghatárig nyújtott – az  a) és b)  pontba nem tartozó – hitelnél a  hitel összege 

500 ezer forint, futamideje 36 hónap,
d) 1 millió forint feletti – az  a) és b)  pontba nem tartozó – hitelnél a  hitel összege 3 millió forint, futamideje 

60 hónap,
e) a  hitel kamataként az  adott hitelszerződés hitelező által alkalmazott reprezentatívnak tekinthető kamatát 

tünteti fel,
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f ) az 1. táblázatban
fa) rendszeres jövedelemként a  Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott, az  előző 

naptári évre, vagy ha az még nem ismert, az azt megelőző naptári évre vonatkozó átlagos havi nettó 
jövedelmet tünteti fel,

fb) a  rendszeres jövedelem, valamint a  kamat táblázatban meghatározott mértékéhez hozzárendeli 
a  törlesztőrészlet rendszeres jövedelemhez viszonyított%-os arányát, valamint a  törlesztőrészlet 
összegét,

g) a  2. táblázatban az  adott deviza alapú hitelszerződés reprezentatívnak tekinthető kamatából és 
futamidejéből indul ki,

h) a  teljes futamidő alatti fix kamatozással nyújtott hitel esetén a  kamat emelkedésére vonatkozó sorok és 
oszlopok közül kizárólag a 0,0%-hoz rendelt sort és oszlopot tölti ki.

 (3) Ha az adott hitelt a hitelező nem nyújtja a (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott feltételekkel és a hitelező 
által kínált feltételek érdemben attól eltérőek, abban az  esetben a  (2)  bekezdés a)–d)  pontjaiban említett 
feltételekhez legközelebbi – a hiteltípusra létező – összeget és futamidőt tünteti fel.

3. A fogyasztói kezességi szerződéshez és a fogyasztói zálogszerződéshez kapcsolódó tájékoztatás

7. §  A hitelező és a hitelközvetítő az Fhtv. 1. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének az ezen alcímben 
foglaltak szerint tesz eleget.

8. §  A hitelező és a  hitelközvetítő a  fogyasztói kezességi szerződés vagy a  fogyasztói zálogszerződés esetén 
a  fogyasztó hitelkérelméhez kapcsolódó hitelbiztosíték nyújtóját kellő időben, de még azt megelőzően, hogy azt 
bármilyen kötelezettség terhelné, írásban vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a  fogyasztó által igényelt 
hitelszerződéshez kapcsolódóan
a) a hitel típusáról,
b) a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
c) adott esetben a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
d) a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről,
e) a hitel futamidejéről,
f ) a  késedelmi kamatról vagy az  egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a  hitelszerződésben vállalt 

kötelezettség nem teljesítéséből származik,
g) az előtörlesztéshez való jogról, és annak az Fhtv. 24. §-a szerinti esetleges költségeiről,
h) a fizetés elmulasztásának lehetséges következményeiről.

4. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.

10. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött hitelszerződésekre kell alkalmazni.

11. §  Ez a  rendelet az  1–6.  §-ban és az  1.  mellékletben a  fogyasztói hitelmegállapodásokról és a  87/102/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
való megfelelést szolgálja.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

1. táblázat

A törlesztőrészletek rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változása a  rendszeres jövedelem, 
valamint a kamat változásának függvényében

A hitel típusa……       A hitel összege…. (forint/deviza)       A hitel futamideje…… (hónap) 
A hitel kamata….

Kamat emelkedése

Rendszeres jövedelem változása 0,0% 1,0% 2,0% 3,0%

–30% változás … forint/deviza …%. 
... forint/deviza

–20% változás … forint/deviza …% 
.... forint/deviza

–10% változás

  0% változás

+10% változás

+20% változás

+30% változás

2. táblázat

Deviza alapú hitelszerződés árfolyamkockázata

A hitel kamata…. A hitel futamideje ….. (hónap)

A törlesztőrészlet várható változása

Kamat emelkedése Forintgyengülés

0% 10% 20% 30%

0,0% …% ....... forint

1,0% …% ....... forint

2,0%

3,0%

A nemzetgazdasági miniszter 57/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról 
és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből történő kifizetések utólagos 
ellenőrzéséről szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet hatályon kívül helyezéséről

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82.  § (1)  bekezdés h), j), k), p), q) és r)  pontjában, valamint 
a  82.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 10. § tekintetében az agrárpolitikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A  közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a  továbbiakban: R.) 
53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53.  § (1) Az  ügyfél a  folyószámlán található rendezetlen tételeinek egyeztetése érdekében egy példányban 
a  3. számú melléklet szerinti Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylatot köteles benyújtani a  vámhatósághoz 
a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével. A  benyújtott Folyószámla Feletti Rendelkezés Bizonylat a  számla feletti 
rendelkezésnek minősül.
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(2) A vámhatóság a számla rendezésének elvégzése után a Korrekciós Bizonylat egy példányának a megküldésével 
igazolja az ügyfélnek a folyószámla művelet végrehajtását.
(3) Átalakulás esetén a vámhatóság a jogelőd folyószámlájának adatait a jogutód folyószámlájára hivatalból vezeti át.”

2. §  Az R. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. § (1) A közölt vámösszeg és nem közösségi adók és díjak megfizetésének időpontja az a nap, amikor a  teljes 
összeg az előírásnak megfelelően a NAV által kezelt államháztartási számlán jóváírásra került. A fizetési szolgáltató 
és a NAV megállapodást köthet a készpénzben megfizetett vámbiztosíték, a vám és a nem közösségi adók és díjak 
Magyar Államkincstáron át történő összevont átutalásának teljesítéséről.
(2) A  vámhatóság hatáskörébe tartozó közvetlen közösségi bevételi számlát érintő nyilvántartás vezetése során 
a  Vtv. 52.  § (1)  bekezdése szerinti átutalással történő teljesítésnek kell érteni a  vámhatósághoz teljesítendő 
befizetések vonatkozásában jogszabályban meghatározott elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító 
alrendszeren keresztül átutalással történő elektronikus fizetést is, valamint bankkártya felhasználásával történő 
teljesítésnek kell érteni a  jogszabályban meghatározott, az  elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító 
alrendszeren keresztül POS terminál útján történő bankkártyás fizetést.”

3. §  Az R. X. fejezete a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A. § Az EK végrehajtási rendelet 266. cikk a) pont i. alpont első francia bekezdése, b) pont első francia bekezdése, 
valamint 273.  cikk (1)  bekezdés a)  pontja alapján az  engedélyes által a  vámhatóság részére küldendő értesítések 
elektronikus üzenet formájában történő beküldésének a  lehetséges módját, az  üzenet információtartalmának 
struktúráját a NAV elnöke a NAV internetes honlapján, tájékoztatásban teszi közzé.”

4. § (1) Az R. 72/C. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  Vtv. 61/A.  § (6a)  bekezdésének alkalmazása során a  vámigazgatási bírság kiszabásának napján érvényes, 
a Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza középárfolyamot kell figyelembe venni.”

 (2) Az R. 72/C. §-a a következő (7)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  vámigazgatási bírság a Vtv. 61/A.  § (6c)  bekezdés szerinti gyorsított eljárásban (a  továbbiakban: gyorsított 
eljárás) történő kiszabása feltételeinek megléte esetén, ha az  ellenőrzést végző a  gyorsított eljárás lefolytatása 
mellett dönt, ezt közli az ügyféllel és egyúttal tájékoztatja a gyorsított eljárás lefolytatásának törvényi feltételeiről és 
a jogkövetkezményekről.
(8) A  jogsértő személy a  gyorsított eljárás lefolytatása és annak jogkövetkezményei tudomásul vételét külön 
nyilatkozat aláírásával ismeri el.
(9) A  jogsértő személy beleegyező nyilatkozata esetén az  ellenőrzést végző a  felvett jegyzőkönyv alapján 
a helyszínen határozatot hoz.
(10) A  határozat eredeti példányát és a  kiszabott bírság megfizetésének tényét igazoló nyugtát a  jogsértő 
személy részére igazoltan át kell adni. Az  átadott nyugta tartalmazza a  határozatot hozó szerv megnevezését, 
a vámigazgatási bírság kiszabásáról rendelkező határozat számát, a  jogsértő személy nevét, vámazonosító számát, 
adóazonosító számát, annak hiányában a  személyazonosító okmány számát, a  kiszabott vámigazgatási bírság 
összegét és az államháztartási számla számát.
(11) Ha a gyorsított eljárás lefolytatásának feltételei, a magyar nyelvet nem beszélő, külföldi állampolgárral szemben 
állnak fenn, akkor az  ellenőrzést végző gondoskodik arról, hogy a  jogsértő személy az  általa beszélt nyelven 
megismerje a Vtv. 61/A. § (6d) bekezdésének megfelelően a NAV elnöke által kiadott tájékoztatást és a szükséges 
nyilatkozatokat megtehesse. Ha a  jogsértő személy a  tájékoztatást nem értette meg, úgy tolmács kirendelésére 
kerül sor.”

5. §  Az R. a következő XVI/B. fejezettel egészül ki:
„XVI/B. LEFOGLALÁSRA, ELKOBZÁSRA, MEGSEMMISÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
72/E.§ (1) Az  eljáró vámszerv a  lefoglalt dolgokat – a  vámigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges 
áruazonosításra alkalmas módon – jelzéssel látja el.
(2) A Vtv. 61/C. § (1) bekezdése szerint lefoglalt jövedéki termékek megsemmisítése tekintetében – a vámjogszabályokban 
foglaltak sérelme nélkül – a jövedéki jogszabályok rendelkezései irányadóak.
(3) A Vtv. 61/C. § (14) bekezdésében foglalt eszközök átadásának, elszámolásának részletes szabályait a NAV elnöke 
határozza meg.”
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6. §  Az R. XVIII. fejezete a következő 88. §-sal egészül ki:
„88. § A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról 
és az  Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből történő kifizetések utólagos 
ellenőrzéséről szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 57/2014. (XII. 31.) 
NGM  rendelettel (a  továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított 56/A.  § (2) és (7)  bekezdését, valamint 72/C.  § 
(5a) bekezdését a Mód2. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

7. §  Az R. XVIII. fejezete a következő 89. §-sal egészül ki:
„89.  § Ez  a  rendelet a  Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet, 
valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések 
megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.”

8. §  Az R.
a) 56/A.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „felszámítás napján” szövegrész helyébe a  „kérelem benyújtásának 

napján” szöveg, továbbá a (2) bekezdésében az „az árukiadást” szövegrész helyébe az „a vámáru-nyilatkozat 
elfogadását” szöveg, valamint a „lefelé” szövegrész helyébe a „felfelé”szöveg,

b) 57. § (3) bekezdésében a „13. melléklet tartalmazza” szövegrész helyébe az „a NAV elnöke a NAV honlapján 
tájékoztatásban teszi közzé” szöveg,

c) 72/B. § (1) bekezdésében a „(4) és (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „(4) bekezdése szerinti felügyelete és 
14q. cikk (5) bekezdése” szöveg

lép.

9. § (1) Hatályát veszti az R. 3. számú mellékletében az „A folyószámlák összevezetését (jogelőd, jogutód vonatkozásában) 
külön kérelemmel kell kezdeményezni.” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az R. 13. számú melléklete.

10. §  Hatályát veszti az  Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből történő kifizetések 
utólagos ellenőrzéséről szóló 23/2004. (IV. 22.) PM rendelet.

11. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 151/2014. (XII. 31.) ME határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének kinevezéséről

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt 
jogkörömben eljárva

dr. Pálinkás Józsefet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökévé

– 2015. január 1-jei hatállyal, 5 éves időtartamra –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 152/2014. (XII. 31.) ME határozata
a Duális Képzési Tanács tagjainak és elnökének megbízásáról

A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 18/B.  § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére

dr. Rudnay Jánost, a Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társaságának elnökét

– a 2014. december 1-jétől 2017. november 30-áig terjedő időtartamra – a Duális Képzési Tanács tagsági teendőinek 
és elnöki feladatainak ellátásával megbízom, egyidejűleg

dr. Ailer Piroska Gyöngyit, a Kecskeméti Főiskola rektorát,
dr. Bachmann Bálintot, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kara dékánját,
dr. Knáb Erzsébetet, az AUDI Hungaria Motor Kft. személyügyi ügyvezető igazgatóját,
dr. habil. Mezőszentgyörgyi Dávidot, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet főigazgatóját,
Koleszár Katalint, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezető-helyettesét,
dr. Odrobina Lászlót, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát,
Sándorné dr. Kriszt Évát, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorát,
Schőberl Mártont, szakértőt,
dr. Szekeres Tamást, a Széchenyi István Egyetem Professor Emeritusát,
Szemereyné Pataki Klaudiát, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármesterét,
Thernesz Arturt, a Tiszai Vegyi Kombinát NyRt. vezérigazgatóját és
Zászlós Tibort, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős országos alelnökét

– a 2014. december 1-jétől 2017. november 30-áig terjedő időtartamra – a Duális Képzési Tanács tagsági teendőinek 
ellátásával megbízom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

A miniszterelnök 153/2014. (XII. 31.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára

Szalay-Bobrovniczky Vincét

a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává

– 2015. január 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 154/2014. (XII. 31.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára

Benkő Levente Csongort

a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárává

– 2014. december 11-ei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabá

	A Kormány 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 378/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

	A Kormány 381/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 
2014. évi LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

	A Kormány 382/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről és egyes víziközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 384/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	egyes földgáz szállítóvezeték-létesítéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

	A Kormány 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 387/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 388/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 389/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 

	A Kormány 390/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóság

	A Kormány 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 396/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete
	a Magyar Urán Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2014. (XII. 31.) MvM rendelete
	az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2014. (XII. 31.) MvM rendelete
	az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 52/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
	a Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól

	A nemzetgazdasági miniszter 53/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
	az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
	az egyes közvetlen adózási tárgyú PM rendeletek, továbbá az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
	a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer átalakításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
	a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

	A nemzetgazdasági miniszter 57/2014. (XII. 31.) NGM rendelete
	a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosításáról és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből történő kifizetések utólagos ellenőrzéséről szóló 23/2004. (IV. 22.) PM

	A miniszterelnök 151/2014. (XII. 31.) ME határozata
	a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének kinevezéséről

	A miniszterelnök 152/2014. (XII. 31.) ME határozata
	a Duális Képzési Tanács tagjainak és elnökének megbízásáról

	A miniszterelnök 153/2014. (XII. 31.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezéséről

	A miniszterelnök 154/2014. (XII. 31.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezéséről


		2014-12-31T17:00:51+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




