1. melléklet a 2017. évi XVII. törvényhez

Csatlakozási jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi
MEGÁLLAPODÁSHOZ,
Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
MAGYARORSZÁG,
A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei,
a továbbiakban: az Európai Unió tagállamai,
valamint
AZ EURÓPAI UNIÓ
egyrészről, és
A KOLUMBIAI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Kolumbia)
A PERUI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Peru) és
AZ ECUADORI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Ecuador) a
továbbiakban együtt: aláíró andoki országok másrészről,
MIVEL az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött
kereskedelmi megálla podást (a továbbiakban: a megállapodás) 2012. június 26-án Brüsszelben
aláírták, és annak egyes rendelkezéseit a 330. cikkének megfelelően az Európai Unió és Peru
között 2013. március 1-je, illetve az Európai Unió és Kolumbia között 2013. augusztus 1-je óta
alkalmazzák;
MIVEL a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést 2011.
december 9-én Büsszelben aláírták, és az 2013. július 1-jén hatályba lépett.
MIVEL a megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását tekintetbe
vevő kiegészítő jegyző könyvét (a továbbiakban: a kiegészítő jegyzőkönyv) 2015. június 30-án
Brüsszelben aláírta az Európai Unió, Kolumbia és Peru;
MIVEL a megállapodás 6. cikke kimondja, hogy a megállapodás alkalmazásában: „Fél”: az
Európai Unió vagy annak tagállamai, vagy az Európai Unió és annak tagállamai az Európai
Unióról szóló szerződésből vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződésből fakadó,
megfelelő hatáskörükön belül (a továbbiakban: Uniós Fél), vagy az egyes aláíró andoki országok;
MIVEL a megállapodás 7. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a megállapodás rendelkezései
egyrészről az egyes aláíró andoki országok, másrészről az Uniós Fél közötti kétoldalú kereskedelmi
és gazdasági kapcsolatokra vonatkoznak; nem vonatkoznak azonban az egyes aláíró andoki országok
közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokra;
MIVEL a megállapodás 329. cikke rendelkezik azzal kapcsolatosan, hogy az Andok Közösség
más tagországai is csatlakozhatnak a megállapodáshoz;
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MIVEL az Európai Unió és Ecuador közötti tárgyalásokat 2014. július 17-én lezárták;
MIVEL 2014. szeptember 5-én értesítették a megállapodás értelmében létrehozott kereskedelmi
bizottságot arról, hogy az Európai Unió és Ecuador közötti tárgyalásokat lezárták;
MIVEL Ecuador csatlakozása a megállapodáshoz csatlakozási jegyzőkönyv megkötése útján történik;
MIVEL ahhoz, hogy Ecuador csatlakozhasson a kiegészítő jegyzőkönyvhöz, a kiegészítő
jegyzőkönyv rendelkezéseit bele kell foglalni e jegyzőkönyvbe,
MIVEL e jegyzőkönyv szövegét a megállapodás értelmében létrehozott kereskedelmi bizottság
a 329. cikk (4) bekezdésében előírt eljárásoknak és követelményeknek megfelelően jóváhagyta,
MIVEL a Felek a megállapodtak abban, hogy Ecuador megállapodáshoz való csatlakozását e
jegyzőkönyv útján kezelik.

4

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:
I.

SZAKASZ

A SZERZŐDŐ FELEK
1.

cikk

Ecuador a megállapodás részes Felévé válik, ideértve a megállapodásnak a kiegészítő
jegyzőkönyvben meghatározott módosításokat is.

II. SZAKASZ

A MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEI
2.

cikk

A megállapodás címe, az aláíró andoki országok listája, a tizenegyedik preambulumbekezdése,
valamint 9., 11., 12., 13., 30., 41., 46., 48., 54., 57., 70., 78., 113., 120., 123., 124., 126., 127.,
128., 137., 139., 142., 154., 167., 170., 202.,231., 232., 258., 278., 304. és 324. cikke a jelen
jegyzőkönyv I. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

III.

SZAKASZ

VÁMLEBONTÁSI MENETRENDEK
3.

cikk

A megállapodás I. melléklete 1. függelékének B. szakasza az e jegyzőkönyv II. melléklete
szerinti szövegrésszel egészül ki.
1.

A megállapodás I. melléklete „Az Uniós Fél vámlebontási menetrendje a Peruból származó
áruk tekintetében” szövegrészt követően az e jegyzőkönyv III. melléklete szerinti szövegrésszel
egészül ki.
2.

4. cikk
A megállapodás I. mellékletének 1. függeléke e jegyzőkönyv IV. melléklete szerinti szövegrésszel
egészül ki.
1.

A megállapodás I. melléklete a „Peru vámlebontási menetrendje az Európai Unióból származó
áruk tekintetében” szövegrészt követően az e jegyzőkönyv V. melléklete szerinti szövegrésszel
egészül ki.
2.
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5.

cikk

A megállapodás I. melléklete 2. függeléke A. szakaszának címe helyébe a következő szöveg lép:
„KOLUMBIA ÉS ECUADOR”.

SZAKASZ

IV.

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK
6.

cikk

A megállapodás II. melléklete e jegyzőkönyv VI. mellékletének megfelelően módosul.
SZAKASZ

V.

MEZŐGAZDASÁGI VÉDINTÉZKEDÉSEK
7.

cikk

A megállapodás IV. melléklete az e jegyzőkönyv VII. melléklete szerinti szövegrésszel egészül ki.
VI.

SZAKASZ

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK
8.

cikk

A megállapodás VI. mellékletének 1. függeléke helyébe az e jegyzőkönyv VIII. melléklet szerinti
szövegrész lép.
9.

cikk

A megállapodás VI. melléklete 4. függelékének A. Kapcsolattartó pontok és B. Ingyenes
webhelyek pontja a következő ecuadori kapcsolattartó pontokkal és webhelyekkel egészül ki:
A.

Kapcsolattartó pontok
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„Ecuador esetében:
Instituto Nacional de Pesca (INP)
Postacím: Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil
– Ecuador Tel: +593-4 241-6042, 4 2402304
E-mail: direccion_inp@institutopesca.gob.ec
Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)
Postacím: La Razón 280 y El Comercio, Edificio San Francisco,
Quito – Ecuador. Tel: +593-2-2921552, 2-2263445
E-mail: registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec,
registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec,
registro. medicamentos@controlsanitario.gob.ec
Ministerio de Comercio Exterior (MCE)
Postacím: Av. De los Shyris No 34-152 y Holanda,
Quito – Ecuador Tel: +593-2-393-5460
E-mail: direccion.msf@comercioexterior.gob.ec”
B.

Ingyenes webhelyek
„Ecuador esetében:
www.agrocalidad.gob.ec
www.institutopesca.gob.ec
www.controlsanitario.gob.ec
www.comercioexterior.gob.ec”
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VII.

SZAKASZ

SZOLGÁLTATÁSKERESKEDELEM, LETELEPEDÉS ÉS
ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM
10.

cikk

A megállapodás VII. mellékletének B. szakasza helyébe e jegyzőkönyv IX. melléklete szerinti
szövegrész lép.
11.

cikk

A megállapodás VII. melléklete az e jegyzőkönyv X. melléklete szerinti szövegrésszel egészül ki.
12.

cikk

A megállapodás VIII. mellékletének B. szakasza helyébe az e jegyzőkönyv XI. melléklete szerinti
szövegrész lép.
13.

cikk

A megállapodás VIII. melléklete az e jegyzőkönyv XII. melléklete szerinti szövegrésszel egészül ki.
14.

cikk

A megállapodás IX. melléklete 1. függelékének B. szakasza helyébe az e jegyzőkönyv XIII.
melléklete szerinti szövegrész lép.
15.

cikk

A megállapodás IX. mellékletének 1. függeléke az e jegyzőkönyv XIV. melléklete szerinti
szövegrésszel egészül ki.
16.

cikk

A megállapodás IX. melléklete 2. függelékének B. szakasza helyébe az e jegyzőkönyv XV.
melléklete szerinti szövegrész lép.
17.

cikk

A megállapodás IX. mellékletének 2. függeléke az e jegyzőkönyv XVI. melléklete szerinti
szövegrésszel egészül ki.
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18.

cikk

A megállapodás X. melléklete a következő ecuadori tájékoztatási pontokkal egészül ki:
„ECUADOR
Ministerio de Comercio Exterior
Avenida de los Shyris N 34-152 y
Holanda Edificio Shyris Center
Quito, Ecuador
E-mail: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec”
19.

cikk

A megállapodás XI. mellékletet követően XI.a mellékletként az e jegyzőkönyv XVII. melléklete
szerinti szövegrésszel egészül ki.

VIII.

SZAKASZ

KORMÁNYZATI BESZERZÉSEK

20.

cikk

A megállapodás XII. melléklete 1. függelékének B. szakasza helyébe e jegyzőkönyv XVIII.
melléklete szerinti szövegrész lép.
21.

cikk

A megállapodás XII. mellékletének 1. függeléke az e jegyzőkönyv XIX. melléklete szerinti
szövegrésszel egészül ki.
22.

cikk

A megállapodás XII. mellékletének 2. függeléke a következő szövegrésszel egészül ki:
„4. Ecuador
Ecuador beszerzési portálja: http://www.compraspublicas.gob.ec”.
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23.

cikk

A megállapodás XII. mellékletének 3. függeléke a következő szövegrésszel egészül ki:

„4. Ecuador
Ecuador beszerzési portálja: http://www.compraspublicas.gob.ec”.

IX.

SZAKASZ

FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK
24.

cikk

A megállapodás XIII. mellékletének 1. függeléke a következő szövegrésszel egészül ki:
„d) Az Ecuador területén érvényes földrajzi árujelzők mezőgazdasági termékek és
élelmiszerek, borok, alkohol tartalmú italok és ízesített borok esetében

Földrajzi árujelző

Termék

Arriba kakaó

Kakaó”.
25.

cikk

A megállapodás XIII. mellékletének 2. függeléke a következő szövegrésszel egészül ki:
„c) Az Ecuador területén érvényes földrajzi árujelzők a mezőgazdasági termékektől és
élelmiszerektől, boroktól, alkoholtartalmú italoktól és ízesített boroktól eltérő termékek esetében

Földrajzi árujelző

Termékleírás

Montecristi

Kézműipari termék – Toquilla pálmából
készült szalmakalap”.
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SZAKASZ

X.

EGYÜTTES NYILATKOZATOK
26.

cikk

A Kolumbia, Peru és az Uniós Fél együttes nyilatkozatait követően Ecuador és az Uniós Fél e
jegyzőkönyv XX. mellékletében foglalt együttes nyilatkozata kerül beillesztésre.
XI.

SZAKASZ

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27.

cikk

E jegyzőkönyv megkötése az Uniós Fél, valamint minden egyes aláíró andoki ország saját
belső eljárásainak megfelelően történik.
1.

Az Uniós Fél és minden egyes aláíró andoki ország írásban értesíti az e jegyzőkönyv
hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásai lezárásáról az összes Felet, valamint az (5) bekezdésben
említett Letéteményest.
2.

E jegyzőkönyv az Uniós Fél és az egyes aláíró andoki országok között az azt követő hónap
első napján lép hatályba, hogy beérkezett a (2) bekezdésben említett utolsó értesítés az Uniós
Fél és az adott aláíró andoki ország tekintetében.
3.

A (3) bekezdés ellenére a Felek megállapodnak abban, hogy az Uniós Fél e jegyzőkönyv
hatályba lépéséhez szükséges belső eljárásainak lezárultáig a jegyzőkönyv ideiglenesen
alkalmazható. E jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazása az Uniós Fél és az egyes aláíró andoki
országok között az azt követő hónap első napján kezdődik, amikor a Letéteményeshez beérkeztek
a következők:
4.

a)

az Uniós Félnek az említett célból szükséges eljárások befejezésére vonatkozó értesítése; valamint

b)

minden egyes aláíró andoki ország megerősítő okirata, eljárásaikkal és alkalmazandó
jogszabályaikkal összhangban.

5.

Az értesítéseket az Európai Unió Tanácsa főtitkárának kell megküldeni, aki e jegyzőkönyv
Letéteményese.

Abban az esetben, ha a (4) bekezdés szerint a megállapodásnak valamely rendelkezését a
Felek a jegyzőkönyv hatálybalépését megelőzően alkalmazzák, akkor az ilyen rendelkezésre utaló
minden hivatkozás a jegyzőkönyv hatálybalépése vonatkozásában azt a napot jelenti, amelyik naptól
kezdődően a Felek megállapodása alapján azt a rendelkezést a (4) bekezdésben előírtak szerint
alkalmazzák.
6.

11

cikk

28.

Ez a jegyzőkönyv négy-négy eredeti példányban készült, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn,
francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál,
román, spanyol, szlovák, szlovén és svéd nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

29.

cikk

Ez a jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.
E jegyzőkönyv mellékletei annak szerves részét képezik.
FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták e jegyzőkönyvet.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év november havának tizenegyedik napján.
a Belga Királyság részéről
a Bolgár Köztársaság részéről
a Cseh Köztársaság részéről
a Dán Királyság részéről
a Németországi Szövetségi Köztársaság
részéről
az Észt Köztársaság részéről
Írország részéről
a Görög Köztársaság részéről
a Spanyol Királyság részéről
a Francia Köztársaság részéről
a Horvát Köztársaság részéről
az Olasz Köztársaság részéről
a Ciprusi Köztársaság részéről
a Lett Köztársaság részéről

a Litván Köztársaság részéről
a Luxemburgi Nagyhercegség részéről
Magyarország részéről
a Máltai Köztársaság részéről
a Holland Királyság részéről
az Osztrák Köztársaság részéről
a Lengyel Köztársaság részéről
a Portugál Köztársaság részéről
Románia részéről
a Szlovén Köztársaság részéről
a Szlovák Köztársaság részéről
a Finn Köztársaság részéről
a Svéd Királyság részéről
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága részéről

az Európai Unió részéről
a Kolumbiai Köztársaság részéről
a Perui Köztársaság részéről
az Ecuadori Köztársaság részéről
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I.

MELLÉKLET

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi
megállapodás a következőképpen módosul:
1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:
„KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia, Peru és Ecuador között”.

2.

Az „aláíró andoki országok” listája helyébe a következő szöveg lép:
„A KOLUMBIAI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Kolumbia),
A PERUI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Peru) valamint
AZ ECUADORI KÖZTÁRSASÁG (a továbbiakban: Ecuador), a
továbbiakban együtt: aláíró andoki országok, másrészről,”.

3.

A (11) preambulumbekezdés helyébe a következő lép:
„FIGYELEMBE VÉVE az andoki országok, valamint az aláíró andoki országok és az Európai
Unió, illetve tagállamainak gazdasági és társadalmi fejlődése között fennálló különbségeket;”.

4.

A megállapodás 9. cikkének (1) bekezdésében a „Kolumbia és Peru területén” szövegrész
helyébe a következő szövegrész lép: „Kolumbia, Peru és Ecuador területén”.

5.

A 11. cikkben az ötödik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„— »személy«: természetes (3a) személy vagy jogi személy.

(3a) Az ecuadori jog a »fizikai személyekre« (»persona física«) »természetes személyként«
(»persona natural«) hivatkoznak.”.
6.

A 12. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„3. A Felek eltérő megállapodásának hiányában a kereskedelmi bizottság rotációs alapon
Bogotában, Brüsszelben, Limában és Quitóban ül össze. A kereskedelmi bizottság elnöklését
rotációs alapon egyéves időtartamra az egyes Felek látják el.”.

7.

A 13. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
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„3. A kereskedelmi bizottság megvizsgálhatja a jelen megállapodás által a Felek (4a) mikro-,
kis- és középvállalko zásaira (a továbbiakban: mikro- és kkv-k) gyakorolt hatást, beleértve az
abból eredő előnyöket is.

(4a) Ecuador esetében ez a vizsgálat kiterjedhet az Actores de la Economía Popular y Solidariara (AEPYS) (népi és szolidaritási gazdasági szereplők) gyakorolt hatásra is.”.
8.

A 30. cikkben az a) albekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„a) Kolumbia és Ecuador alkalmazhatja az Andok Közösség 371. határozatával, illetve
annak módosításaival létrehozott Andoki sávos árrendszert, vagy ilyen jellegű határozat
hatálya alá tartozó mezőgazdasági áruk vonatkozásában kialakított későbbi rendszereket;”.

9.

A 41. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„41. cikk
Vizsgálatot végző hatóságok
E szakasz alkalmazásában »vizsgálatot végző hatóság«:

10.

(a)

Kolumbia esetében a Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium vagy jogutódja;

(b)

Peru esetében a Nemzeti Piacvédelmi és Szellemi Tulajdonvédelmi Intézet, vagy jogutódja;

(c)

Ecuador esetében a Külkereskedelmi Minisztérium vagy jogutódja; valamint

(d)

az Uniós Fél esetében az Európai Bizottság.”.

A 46. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„46. cikk
Vizsgálatot végző hatóságok
E szakasz alkalmazásában »vizsgálatot végző hatóság«:
(a)

Kolumbia esetében a Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium vagy jogutódja;

(b)

Peru estében a Nemzeti Piacvédelmi és Szellemi Tulajdonvédelmi Intézet, vagy jogutódja;

(c)

Ecuador esetében a Külkereskedelmi Minisztérium vagy jogutódja; valamint
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(d)
11.

az Uniós Fél esetében az Európai Bizottság.”.

A 48. cikkben az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„1. A 2. szakasztól (Többoldalú védintézkedések) függetlenül ha egy vámnak e
megállapodás szerinti engedményei következtében az egyik Fél származó termékét a másik Fél
területére abszolút értékben vagy a belföldi termeléshez képest olyan megnövekedett
mennyiségben és olyan feltételek mellett importálják, hogy az a hasonló vagy közvetlenül
versenyző árukat előállító belföldi iparágnak súlyos károkat okoz vagy azzal fenyeget (9a), akkor
az importáló Fél az ebben a szakaszban meghatározott feltételekkel és eljárásokkal összhangban
megfelelő intézkedéseket fogadhat el.

(9a) E cikk alkalmazásában, Ecuador vonatkozásában, a »belföldi iparágnak súlyos károkat okoz
vagy azzal fenyeget« kifejezés úgy is értendő, hogy »fiatal iparágnak súlyos károkat okoz
vagy azzal fenyeget«.”.
12.

Az 54. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„2. Ha az (1) bekezdés szerinti konzultációk eredményeként a konzultációra irányuló
ajánlattól számított 30 napon belül nem születik megállapodás a kompenzációról, és az
importáló Fél úgy dönt, hogy kiterjeszti a védintézkedést, akkor az a Fél, amelynek termékei a
védintézkedés hatálya alá esnek, felfüggesztheti a lényegileg azonos hatású engedmények
alkalmazását a védintézkedést kiterjesztő Féllel szemben. (10a)

(10a) Ecuador vonatkozásában az engedmények vagy lényegileg azonos hatású engedmények
alkalmazásának felfüggesztése formájában nyújtott kompenzációra csak a három évvel a
kétoldalú védintézkedés kivetését követően kerül sor.”
13.

Az 57. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„57. cikk
Hatáskörrel rendelkező hatóságok
E szakasz alkalmazásában »hatáskörrel rendelkező hatóság«:
(a)

Kolumbia esetében a Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium vagy jogutódja;

(b)

Peru esetében a Külkereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium vagy jogutódja;

(c)

Ecuador esetében a Külkereskedelmi Minisztérium vagy jogutódja; valamint

(d)

az Uniós Fél esetében az Európai Bizottság.”.
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14.

A 70. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„70. cikk
Végrehajtás
Az 59. cikk (2) bekezdésének f) pontja és a 60. cikk rendelkezései Perura e
megállapodás hatálybalépését követő két év elteltével alkalmazandók.
1.

A 60. cikk az érintett tarifális besorolásra vonatkozó előzetes állásfoglalások kivételével,
valamint a 62. cikk rendelkezései Ecuadorra az e megállapodáshoz, Ecuador csatlakozásának
figyelembevétele céljából csatolt jegyzőkönyv hatálybalépését követő két év elteltével
alkalmazandók.”.
2.

15.

A 78. cikkben az (1) albekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„a) a szállító megfelelőségi nyilatkozatának elfogadása (11a);

(11a) A szállító arra vonatkozó saját nyilatkozatát, hogy a termék megfelel az Európai Unió
műszaki előírásainak, Ecuador elégséges bizonyítéknak tekinti az ecuadori műszaki
előírásoknak való megfelelés tekintetében. Ez az elismerési forma addig hatályos marad,
amíg az Uniós Fél és Ecuador megállapodik a kereskedelmi bizottság keretében az ezt felváltó
alternatíváról.”.
16.

A 113. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„3a. Azokban az ágazatokban, amelyekre vonatkozóan Ecuador a VII. mellékletben (A
letelepedéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tartalmazó listák) meghatározott piacra jutással
kapcsolatos kötelezettségei szerepelnek, és az ott meghatározott feltételek és képesítések
függvényében Ecuador az Uniós Fél letelepedett vállalkozásait és befektetőit a letelepedést
érintő összes intézkedést tekintetbe véve legalább olyan elbánásban részesíti, mint saját hasonló
letelepedett vállalkozásait és befektetőit.”.

17.

A 120. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„3a. Azokban az ágazatokban, amelyekre vonatkozóan Ecuador a VIII. mellékletben (A
határokon átnyúló szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tartalmazó listák)
meghatározott piacra jutással kapcsolatos kötelezettségei szerepelnek, és az ott meghatározott
feltételekre és képesítésekre is figyelemmel, Ecuador az Uniós Fél szolgáltatásait és
szolgáltatóit a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást érintő összes intézkedést tekintetbe
véve legalább olyan elbánásban részesíti, mint saját hasonló szolgáltatásait és szolgáltatóit.”.

18.

A 123. cikkben a hatodik franciabekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„(b) »szakemberek«: egy jogi személyen belül tevékenykedő olyan személyek, akik a
letelepedett vállalkozás tevékenységéhez, kutatóberendezések használatához, technikák
alkalmazásához, folyamatokhoz, eljárásokhoz vagy irányításhoz szükséges lényeges,
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speciális ismeretekkel rendelkeznek. Az ilyen ismeretek felmérése során nem csupán a
letelepedett vállalkozás szempontjából jellemző ismereteket veszik figyelembe, hanem azt is,
hogy az adott személy rendelkezik-e magas szintű képzettséggel a végzett munka vagy
különleges műszaki ismereteket megkövetelő szakterület jellegének megfelelően, ideértve
az akkreditált szakmai szervezetben való tagságot is (33a);

(33a) Az Uniós Fél elismeri, hogy Ecuadorban nem kötelező az akkreditált szakmai
szervezetben való tagság.”.

19.

A 124. cikk (1) bekezdésében a (35) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:
„(35) Kolumbia és Ecuador esetében a társaságon belüli áthelyezések leghosszabb tartama két
év, amely egy további évre meghosszabbítható. Peru esetében a munkaszerződés tartama
legfeljebb három év lehet. Ugyanakkor a tartózkodás tartama a társaságon belüli
áthelyezések esetén legfeljebb egy év, ami megújítható, amennyiben az annak
engedélyezését megalapozó feltételek továbbra is fennállnak.”.

20.

A 126. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„3a. Ecuador és az Uniós Fél lehetővé teszik, hogy az Uniós Fél és Ecuador szerződéses
szolgáltatói természetes személyek jelenléte révén szolgáltatásokat nyújtsanak területükön a 4.
bekezdés és a IX. melléklet (A természetes személyek üzleti célú ideiglenes jelenlétével
kapcsolatos fenntartások) 2. függeléke szerinti feltételek mellett az alábbi ágazatok esetében:
(a)

nemzetközi közjogra és külföldi jogra vonatkozó jogi tanácsadás; az Uniós Fél esetében
az uniós jog nem tekintendő nemzetközi közjognak vagy külföldi jognak;

(b)

könyvelési és számviteli szolgáltatások;

(c)

építészeti szolgáltatások;

(d)

várostervezési és tájtervezési szolgáltatások;

(e)

mérnöki szolgáltatások;

(f)

integrált mérnöki szolgáltatások;

(g)

orvosi (beleértve a pszichológusokat is) és fogorvosi szolgáltatások;

(h)

állatorvosi szolgáltatások;

(i)

számítógépes és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások;

(j)

piackutatás és közvélemény-kutatás;
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21.

(k)

üzleti tanácsadási szolgáltatások;

(l)

üzleti tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások;

(m)

tervezési szolgáltatások;

(n)

vegyészmérnökség, gyógyszerészet és fotokémia;

(o)

kozmetikai technológiai szolgáltatások;

(p)

különleges technológiai, mérnöki, marketing és értékesítési szolgáltatások a gépjármű-ágazatban;

(q)

kereskedelmi tervezési szolgáltatások és marketing a divat, ruházati, lábbeli és egyéb ruházati.
cikkek ágazatban; valamint

(r)

berendezések karbantartása és javítása, beleértve a közlekedési berendezéseket is, különösen az
értékesítést vagy lízinget követő szolgáltatásokra vonatkozó szerződéssel összefüggésben.”;

A 127. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„3a. Ecuador és az Uniós Fél lehetővé teszik, hogy az Uniós Fél és Ecuador független
szakemberei természetes személyek jelenléte révén szolgáltatásokat nyújtsanak területükön a 4.
bekezdés és a IX. melléklet (A természetes személyek üzleti célú ideiglenes jelenlétével
kapcsolatos fenntartások) 2. függeléke szerinti feltételek mellett az alábbi ágazatok esetében:

22.

(a)

nemzetközi közjogra és külföldi jogra vonatkozó jogi tanácsadás (az Uniós Fél esetében
az uniós jog nem tekintendő nemzetközi közjognak vagy külföldi jognak);

(b)

építészeti szolgáltatások;

(c)

mérnöki szolgáltatások;

(d)

integrált mérnöki szolgáltatások;

(e)

számítógépes és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások;

(f)

piackutatás és közvélemény-kutatás;

(g)

üzleti tanácsadási szolgáltatások;

(h)

üzleti tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások; valamint

(i)

különleges technológiai, mérnöki, marketing és értékesítési szolgáltatások a gépjármű-ágazatban.”

A 128. cikk (1) bekezdésében a (39) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:
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„(39) a c) és d) pontban szereplő tevékenységek csak egyrészt Kolumbia és az Uniós fél,
másrészt Ecuador és az Uniós Fél között alkalmazandók.”.
23.

A 137. cikk (1) bekezdésében a (41) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:
„(41) Kolumbiában a hivatalos postai szolgáltató vagy a koncesszió jogosultja olyan jogi
személy, amely koncessziós szerződés keretében nyújtja az egyetemes postai
szolgáltatást. A fennmaradó postai szolgáltatások az Informatikai és Távközlési
Minisztérium által lefolytatott gyorsított engedélyezési eljárás alá tartoznak. Peruban a
kijelölt postai szolgáltató olyan jogi személy, amely törvény által biztosított, nem
kizárólagos koncesszió alapján köteles postai szolgáltatást nyújtani az egész országban. Az
egyéb postai szolgáltatások a Közlekedési és Távközlési Minisztérium által működtetett
engedélyezési rendszer hatálya alá tartoznak. Ecuadorban a hivatalos postai szolgáltató
nyújtja az egyetemes postai szolgáltatást az egész országban, törvény által biztosított,
nem kizárólagos engedély alapján. A fennmaradó postai szolgáltatások a Nemzeti
Postahivatal által igazgatott engedélyregisztrációs eljárás alá tartoznak.”

24.

A 139. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„139. cikk
Alkalmazási kör
E szakasz a 2. (Letelepedés), 3. (Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás) és 4. fejezettel
(Természetes személyek ideiglenes tartózkodása üzleti céllal) összhangban kötelezettségvállalás
alá eső nyilvános távközlési szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási keret elveit határozza meg, a
műsorsugárzás (43) kivételével. (44) (45) (45a).

A műsorsugárzás a rádió- vagy tévéprogram jeleinek nyilvánossághoz közvetítésére
szolgáló, megszakítás nélküli jeltovábbító láncolatot jelenti, de nem foglalja magában a
szolgáltatók közötti kiegészítő kapcsolatokat.
(44) Az Uniós Fél és Peru között e szakasz csak a nyilvánosság számára nyújtott távközlési
szolgáltatásokra alkalmazandó, amelyek kiterjednek a felhasználói információk valós időben
történő továbbítására két vagy több pont között, a felhasználói információ formájának, illetve
tartalmának két végpont közötti változtatása nélkül.
(45) Az Uniós Fél és Kolumbia között e szakasz a többletértékű távközlési szolgáltatásokra is
alkalmazandó. Az egyértelműség kedvéért, illetve e szakasz, továbbá a VII. (A
letelepedéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tartalmazó lista) és VIII. melléklet (A
határokon átnyúló szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tartalmazó
lista) alkalmazásában Kolumbia és az Uniós Fél között „többletértékű távközlési szolgáltatá
soknak” azok a távközlési szolgáltatások tekintendők, amelyek esetében a szolgáltatók
„többletértéket” adnak a felhasználó információihoz, azok formájának vagy tartalmának
fejlesztése, illetve tárolásuk és lekérdezésük biztosítása útján.
45a
( ) Az Uniós Fél és Ecuador között e szakasz a többletértékű távközlési szolgáltatásokra
is alkalmazandó. Az egyértelműség kedvéért, illetve e szakasz, továbbá a VII. (A
letelepedéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tartalmazó listák) és VIII. melléklet (A
határokon átnyúló szolgáltatásnyújtással kapcsolatos kötelezettségvállalásokat tartalmazó
listák) alkalmazásában Ecuador és az Uniós Fél között »többletértékű távközlési
szolgáltatásoknak« azok a távközlési szolgáltatások tekintendők, amelyek esetében a
(43)
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szolgáltatók »többletértéket« adnak a felhasználó információihoz, azok formájának vagy
tartalmának fejlesztése, illetve tárolásuk és lekérdezésük biztosítása útján.”.

25.

A 142. cikkben a (49) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:
„(49) E cikk nem része a Peru és az Uniós Fél közötti e megállapodásból eredő
kötelezettségvállalásoknak, ez azonban nem érinti az egyes Felek belső jogszabályait.
Kolumbia és az Uniós Fél, valamint Ecuador és az Uniós Fél viszonylatában e cikk csak
azokra a távközlési szolgáltatásokra alkalmazandó, amelyek kiterjednek a felhasználói
információk valós időben történő továbbítására két vagy több pont között, a
felhasználói információ formájának, illetve tartalmának két végpont közötti változtatása
nélkül.”.

26.

A 154. cikk (1) bekezdésében a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:
„Függetlenül e cím, illetve az V. cím (Folyó fizetések és tőkemozgások) rendelkezéseitől
bármely Fél intézkedéseket fogadhat el vagy tarthat fenn prudenciális okokból ( 52a), például:

(52a) »Prudenciális okok« közé tartozhat az egyedi pénzügyi szolgáltatók biztonságának,
megbízhatóságának, integritásának vagy pénzügyi felelősségének fenntartása.”
27.

A 167. cikkben az (1) albekezdés e) pontjának (55) lábjegyzete helyébe a következő szöveg lép:
„(55) Az egyértelműség kedvéért, Peru és Ecuador esetében az olyan intézkedések
végrehajtása, amelyek az alábbiakra vonatkozó perui illetve ecuadori jogszabályok
méltányos, megkülönböztetésmentes és jóhiszemű alkalmazása révén megakadályoznak egy
pénzátutalást:
(a)

csőd, fizetésképtelenség vagy a hitelezők jogainak védelme;

(b)

értékpapírok, határidős és opciós szerződések, valamint derivatívák kibocsátása, az
azokkal való kereskedelem és ügyletek;

(c)

bűncselekmények;

(d)

pénzügyi jelentés készítése vagy feljegyzés megőrzése az ügyletekről, ha ez a
végrehajtás vagy a pénzügyi szabályozó hatóságok részére történő segítségnyújtás
érdekében szükséges; vagy

(e)

bírósági vagy közigazgatási rendelkezésnek, illetve bírósági vagy közigazgatási eljárásban
hozott döntésnek való megfelelés biztosítása.

nem tekintendők összeegyeztethetetlennek e cím és az V. cím (Folyó fizetések és
tőkemozgások) rendelkezéseivel.”.
28.

A 170. cikk a következőképpen módosul:
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a)

a következő bekezdés kerül beillesztésre:
„2a. Ecuador esetében, amennyiben rendkívüli körülmények esetén a kifizetések és
tőkemozgások súlyos nehézségeket okoznak, vagy ilyen nehézségek kialakulásával
fenyegetnek az ecuadori gazdaság likviditása tekintetében, Ecuador legfeljebb egyéves
időtartamra a tőkemozgásokra vonatkozóan védintézkedéseket alkalmazhat. A
védintézkedések indokolt esetekben ezen időtartamon túl is fenntarthatók, amennyiben azok
az alkalmazásukat megalapozó rendkívüli körülmények leküzdéséhez szükségesek. Ebben az
esetben Ecuador előzetesen ismerteti a többi Féllel a védintézkedések fenntartásának indokait.”.

b)

a (4) és (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„4. Az (1), (2) és (2a) bekezdésben szereplő intézkedések semmiképpen nem
szolgálhatnak kereskedelemvédelmi célokat vagy egy adott iparág védelmére.
5. Az (1), (2), (2a) vagy (3) bekezdés szerinti védintézkedéseket elfogadó vagy fenntartó
Fél haladéktalanul tájékoztatja a többi Felet azok vonatkozásáról és hatályáról, és a lehető
leghamarabb bemutatja azok felszámolásának ütemezését.”.

29.

A 202. cikkben a (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„2. Az Európai Unió és Kolumbia a jelen megállapodás aláírásától számított 10 éven belül
csatlakozik az 1989. június 27-én elfogadott, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról
szóló madridi megállapodáshoz kapcsolódó jegyzőkönyvhöz (a továbbiakban: Madridi
Jegyzőkönyv). Peru és Ecuador minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Madridi Jegyzőkönyvhöz
való csatlakozás érdekében.
3. Az Európai Unió és Peru minden ésszerű erőfeszítést megtesznek az 1994. október 27-én
Genfben elfogadott Védjegyjogi Szerződésnek (a továbbiakban: Védjegyjogi Szerződés) való
megfelelés érdekében. Kolumbia és Ecuador minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Védjegyjogi
Szerződéshez való csatlakozás érdekében.”.

30.

A 231. cikk a következőképpen módosul:
(a)

Az (1) bekezdésben a (72) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:
„(72) Kolumbia és az Uniós Fél esetében ez a védelem kiterjed a biológiai és biotechnológiai
termékek adatainak védelmére. Peru és Ecuador esetében ezzel kapcsolatos sajátos
szabályozás hiányában az ilyen termékekre vonatkozó, nyilvánosságra nem hozott
információk védelmét a nyilvánosságra hozatallal, és a tisztességes kereskedelmi
gyakorlattal ellentétes gyakorlatokkal szemben a TRIPS-megállapodás 39. cikke (2)
bekezdésével összhangban biztosítják.”.

(b)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„2. Az (1) bekezdéssel összhangban, és a (4) bekezdésnek megfelelően, amennyiben
valamely Fél olyan gyógyszeripari termék vagy mezőgazdasági vegyi termék forgalomba
hozatalának engedélyezése feltételeként nyilvánosságra nem hozott tesztek és egyéb,
biztonsághoz és hatásossághoz kapcsolódó adatok benyújtását írja elő, amely újszerű vegyi
anyagokat tartalmaz, e Fél általánosságban a területére vonatkozó forgalomba hozatal
engedélyezésétől számított ötéves kizárólagossági időszakot biztosít a gyógyszeripari termék
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számára, és 10 éves kizárólagossági időszakot a mezőgazdasági vegyi termék számára,
amelynek során harmadik személy nem forgalmazhat az ilyen adatokon alapuló terméket,
kivéve, ha bizonyítja, hogy a védett információ jogosultja ahhoz kifejezetten hozzájárult
vagy, hogy a tesztadat tőle a sajátja (72a).

(72a) Ez a rendelkezés Ecuador tekintetében az e megállapodáshoz, Ecuador csatlakozásának
figyelembevétele céljából csatolt jegyzőkönyv hatálybalépésétől számított öt év elteltével
alkalmazandó.”.
31.

A 232. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„232. cikk
A Felek együttműködnek a növényfajták védelmének előmozdítása és biztosítása érdekében, az
1991. március 19-én felülvizsgált, az új növényfajták oltalmára létesült nemzetközi egyezmény
(a továbbiakban: UPOV-egyezmény) (72b) alapján, ideértve a növénynemesítők jogaira
vonatkozó nem kötelező kivételt is, ahogy az az egyezmény 15. cikkének (2) bekezdésében
szerepel.

(72b) Az e megállapodáshoz, Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt, Ecuador
csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv aláírásának pillanatában az 1978. október 23-án
felülvizsgált, 1961. december 2-i, az új növényfajták oltalmára létesült nemzetközi
egyezmény hatályos Ecuadorban.”.
32.

A 258. cikkben az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„1.
—

—

E cím alkalmazásában:
»versenyjog«:
(a)

az Uniós Fél esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101., 102. és
106. cikke, valamint a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló,
2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete)
és ezek végrehajtási rendeletei és módosításai;

(b)

Kolumbia, Ecuador és Peru esetében a helyzettől függően a következők:
(i)

a 260. cikkel összhangban elfogadott vagy fenntartott, a versenyre vonatkozó belső
jogszabályok (76a), és ezek végrehajtási rendeletei és módosításai; és/vagy

(ii)

az Andok Közösség Kolumbiára, Ecuadorra és Perura alkalmazandó jogszabályai, és
ezek végrehajtási rendeletei és módosításai;

»versenyhatóság« és »versenyhatóságok«::
(a)

az Uniós Fél esetében az Európai Bizottság; és
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(b)

Kolumbia, Ecuador és Peru esetében megfelelő nemzeti

versenyhatóságaik.

(76a) Ecuador esetében a Constitución de la Republica del Ecuador (Ecuador alkotmánya) 336.
cikke rendelkezik az állam azon kötelezettségéről, hogy biztosítsa a piacok átláthatóságát és
hatékonyságát, valamint ösztönözze a versenyt, továbbá a Ley Orgánica de Regulación y
Control del Poder de Mercado (a piaci erők szabályozásáról és ellenőrzéséről szóló sarkalatos
törvény).”.

33.

A 278. cikkben a (81) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:
„(81) Peru és Ecuador ezt a cikket a környezetről és a fejlődésről szóló Riói nyilatkozat 15.
alapelve alapján értelmezi.”

34.

A 304. cikk a következőképpen módosul:
a)

az (1) bekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:
„A kereskedelmi bizottság első ülésén megállapítja annak a 30 személynek a jegyzékét,
akik vállalják a választottbírói tisztséget és alkalmasak a tisztség betöltésére.”.

b)

a (4) bekezdésben az eslő mondat helyébe a következő szöveg lép:
„A kereskedelmi bizottság ezen kívül olyan további, 15 személyből álló további jegyzékeket
is létrehozhat, ahol a jegyzékben szereplő személyeknek ágazati tapasztalatokkal
rendelkeznek a jelen megállapodás hatálya alá tartozó egyes kérdésekben.”.
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35.

A 324. cikkben a (2) albekezdés d) és a (2) albekezdés e) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„(d) e területen a kereskedelmi és intézményi kapacitások megerősítése, e megállapodás
végrehajtása (88a) és lehető legnagyobb mértékű kiaknázása érdekében; valamint
(e) e megállapodás más részeiben azonosított együttműködési szükségletek kezelése (88b).

(88a) Ecuador hangsúlyozza, hogy az ilyen kezdeményezéseknek a termelési kapacitások
megerősítéséhez, valamint a Felek fenntartható gazdasági fejlődéséhez is hozzá kell
járulniuk.
88b
( ) Ezzel összefüggésben Ecuador hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a megállapodás III.
címének 4. fejezetéhez kapcsolódó projekteket is figyelembe kell venni.”.
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II. MELLÉKLET

„3. ALSZAKASZ
AZ UNIÓS FÉL VÁMLEBONTÁSI MENETRENDJE AZ ECUADORBÓL
SZÁRMAZÓ ÁRUK TEKINTETÉBEN

1.

Az egy adott vámsorra vonatkozó csökkentés egyes szakaszaiban alkalmazandó közbenső
vámtételt meghatározó alapvámot és szakaszolási kategóriát az Uniós Fél ezen
alszakaszban rögzített vámlebontási menetrendje (a továbbiakban: menetrend) tartalmazza
minden egyes vámsor vonatkozásában.

2.

A vámok eltörlésével összefüggésben a közbenső szakaszokban alkalmazott vámtételeket
lefelé kell kerekíteni tizedszázalékra, a fizetőeszközben megadott vámtételeket pedig az euró
tizedrészére.

3.

Ezen alszakasz alkalmazásában az „első év” az az év, amelyben a megállapodás annak 330.
cikke (Hatálybalépés) szerint hatályba lép.

4.

Ezen alszakasz alkalmazásában az éves csökkentésekre a második évtől kezdődően, az adott év
január 1-jei hatállyal kerül sor.

5.

Ha e megállapodás január 1-jét követően és az azonos év december 31-ét megelőzően lép
hatályba, a vámkontin gensen belüli mennyiséget az adott naptári év hátralévő része alapján
időarányosan kell számítani.

A.

Vámlebontás

Ha a menetrend másképp nem rendelkezik, a megállapodás III. címe (Árukereskedelem) 22. cikke
(Vámok eltörlése) alapján az alábbi kategóriákat kell alkalmazni a vámok Uniós Fél általi
eltörlésével összefüggésben:
a)

a menetrend „0” jelzésű szakaszolási kategóriájában (a továbbiakban: kategória) szereplő
vámsorok szerinti, Ecuadorból származó árukra (a továbbiakban: származó áruk) kivetett vámok
teljes mértékben lebontásra kerülnek, és az ilyen áruk a megállapodás hatálybalépésének napjától
vámmentessé válnak;

b)

a menetrend „3” jelzésű kategóriájában szereplő vámsorok szerinti rögzített származó árukra
kivetett vámok négy egyenlő, éves szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a
megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik és a negyedik év január 1-jétől az ilyen áruk
vámmentessé válnak;

c)

a menetrend „5” jelzésű kategóriájában szereplő vámsorok szerinti származó árukra kivetett
vámok hat egyenlő, éves szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a megállapodás
hatálybalépésének napjával kezdődik és a hatodik év január 1-jétől az ilyen áruk vámmentessé
válnak;

d)

a menetrend „7” jelzésű kategóriájában szereplő vámsorok szerinti származó árukra kivetett
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vámok nyolc egyenlő, éves szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a megállapodás
hatálybalépésének napjával kezdődik és a nyolcadik év január 1-jétől az ilyen áruk
vámmentessé válnak;
e)

a menetrend „10” jelzésű kategóriájában szereplő vámsorok szerinti származó árukra
kivetett vámok tizenegy egyenlő, éves szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a
megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik és a tizenegyedik év január 1-jétől az ilyen
áruk vámmentessé válnak;

f)

a menetrend „–” jelzésű kategóriájában szereplő vámsorok esetében a vámok az alapvám szintjén
maradnak; az ilyen áruk kizárásra kerültek a vámlebontás vagy vámcsökkentés alól;

g)

a menetrend „0 + EP” jelzésű kategóriájában szereplő vámorok szerinti származó árukra
kivetett vámok
a megállapodás hatálybalépésének napjával megszűnnek. A liberalizáció
csak az értékvámot érinti; az e származó árukra alkalmazott, e melléklet 2. függelékének A.
szakaszában rögzített belépésiár-rendszerhez kapcsolódó specifikus vám érvényben marad;

h)

a menetrend „0/5 + EP” jelzésű kategóriájában szereplő vámorok szerinti származó árukra kivetett
vámok i. a május
1. és október 31. közötti időszak vonatkozásában a megállapodás hatálybalépésének napjával
megszűnnek, valamint
ii. a hatodik év január 1-jétől a november 1. és április 30. közötti időszak vonatkozásában
hat egyenlő, éves szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a megállapodás
hatálybalépésének napjával kezdődik. A liberalizáció csak az értékvámot érinti; az e származó
árukra alkalmazott, e melléklet 2. függelékének A. szakaszában rögzített belépésiár-rendszerhez
kapcsolódó specifikus vám érvényben marad;

i)

a menetrend „AV0” jelzésű kategóriájában szereplő vámsorokra vonatkozóan a vám
értékvámeleme e megállapodás hatálybalépésének napjával megszűnik;

j)

a menetrend „AV0-3” jelzésű kategóriájában szereplő vámsorokra vonatkozóan a vám
értékvámeleme e megállapodás hatálybalépésének napjával megszűnik; a vám specifikus eleme
e megállapodás hatálybalépésének napjától kezdődően négy egyenlő szakaszban kerül lebontásra,
és az ilyen áruk azt követően vámmentessé válnak;

k)

a menetrend „AV0-5” jelzésű kategóriájában szereplő vámsorokra vonatkozóan a vám
értékvámeleme e megállapodás hatálybalépésének napjával megszűnik; a vám specifikus eleme
e megállapodás hatálybalépésének napjától kezdődően hat egyenlő szakaszban kerül lebontásra,
és az ilyen áruk azt követően vámmentessé válnak;

l)

a menetrend „AV0-7” jelzésű kategóriájában szereplő vámsorokra vonatkozóan a vám
értékvámeleme e megállapodás hatálybalépésének napjával megszűnik; a vám specifikus eleme
e megállapodás hatálybalépésének napjától kezdődően nyolc egyenlő szakaszban kerül lebontásra,
és az ilyen áruk azt követően vámmentessé válnak;

m)

a menetrend „SP1” jelzésű kategóriájában szereplő tarifasorokban rögzített származó árukra az
alábbi preferenciális vámtételek vonatkoznak:
Preferenciális
vámtétel
(EUR/t)
11
8

É
v
2014. január 1-jétől december
31-ig
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Behozatali
küszöbmennyiség
(metrikus tonna)
1 566 772

2015. január 1-jétől december 31-ig

1 645 111

2017. január 1-jétől december 31-ig

11
1
10
4
97

2018. január 1-jétől december 31-ig

90

1 880 127

2019. január 1-jétől december 31-ig

83

1 957 500

2020. január 1-jétől

75

Nem
alkalmazandó

2016. január 1-jétől december 31-ig

1 723 449
1 801 788

a táblázatban feltüntetett kedvezményes vámokat a megállapodás hatálybalépésének napjától
kell alkalmazni. A vámok visszamenőleges hatállyal nem csökkennek;
2019-ben az Uniós Fél és Ecuador megvizsgálja az „SP1” kategóriában szereplő árukra
vonatkozó vámliberalizáció fejleményeit;
stabilizációs záradék az alábbi elemek alapján fogalmazható meg:
i.

az „SP1” kategóriában szereplő vámsorok szerinti rögzített származó áruk behozatalára
vonatkozóan az átmeneti időszak egyes éveire behozatali küszöbmennyiség kerül
megállapításra a fenti táblázat harmadik oszlopában rögzítetteknek megfelelően;

ii.

az adott naptári évhez tartozó küszöbmennyiség elérése esetén az Uniós Fél az adott évben
alkalmazott preferen ciális vámot három hónapnál nem hosszabb időszakra, legfeljebb az
adott naptári év végéig ideiglenesen felfüg gesztheti;

iii.

a preferenciális vám felfüggesztése esetén az Uniós Fél az intézkedés időszakában
érvényes alapvám és
a legnagyobb kedvezményes (a továbbiakban: MFN) vám közül az
alacsonyabbat alkalmazza;

iv.

a ii. és iii. alpontban említett intézkedések esetén az Uniós Fél haladéktalanul egyeztet
Ecuadorral, azzal a céllal, hogy a helyzetet a rendelkezésre álló tények alapján elemezze és
értékelje;

v.

a ii. és iii. alpontban említett intézkedések kizárólag a 2019. december 31-ig tartó
átmeneti időszakban alkalmazhatók;
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n)

B.

a „GC”, „MM”, „MZ”, „RI”, „MC”, „RM”, „SC1”, „SC2”, „SR” és „SP” kategóriában
szereplő vámsorok szerinti, Ecuadorból származó áruk liberalizálása vámkontingens keretében
történik, az ezen alszakasz B. pontjában rögzített feltételeknek megfelelően.
Egyes árukra vonatkozó vámkontingensek

A megállapodás hatálybalépésének napjától a származó áruknak az Uniós Félbe történő
behozatalára az alábbi vámengedmények vonatkoznak.
Az Uniós Fél engedélyezi az alábbi áruk vámmentes behozatalát az itt megadott mennyiségben:
a)

a „GC” jelzésű kategóriában felsorolt áruk 500 metrikus tonna összesített mennyiségben;

b)

az „MM” jelzésű kategóriában felsorolt áruk 100 metrikus tonna összesített mennyiségben;

c)

az „MZ” jelzésű kategóriában felsorolt áruk 37 000 metrikus tonna összesített mennyiségben,
amely évente 1 110 metrikus tonnával nő;

d)

az „RI” (1) jelzésű kategóriában felsorolt áruk 5 000 metrikus tonna összesített mennyiségben;

e)

az „MC” jelzésű kategóriában felsorolt áruk 3 000 metrikus tonna összesített mennyiségben;

f)

az „RM” jelzésű kategóriában felsorolt áruk 250 hl tiszta alkoholnak megfelelő mennyiségben,
amely évente 10 hl-rel nő;

g)

az „SC1” jelzésű kategóriában felsorolt áruk 400 metrikus tonna összesített mennyiségben;

h)

az „SC2” jelzésű kategóriában felsorolt áruk 300 metrikus tonna összesített mennyiségben;

i)

az „SR” jelzésű kategóriában (nyerscukor és panela) felsorolt áruk 15 000 metrikus tonna
összesített mennyiségben, amely évente 450 metrikus tonnával nő.

j)

az „SP” jelzésű kategóriában (szabványos minőségű nyerscukor, azaz 92 %-os fehércukorhozamú cukor) felsorolt áruk 10 000 metrikus tonna összesített mennyiségben, amely évente 150
metrikus tonnával nő.
AZ UNIÓS FÉL
VÁMLEBONTÁSI
MENETRENDJE ÁLTALÁNOS
MEGJEGYZÉSEK

Kapcsolat az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájával (KN). A menetrend rendelkezéseinek a
megfogalmazása általá nosságban a KN terminológiáján alapul, és e rendelkezések értelmezése
tekintetében, ideértve a menetrend alszámai által lefedett árukört is, a KN általános megjegyzései, a
KN az egyes áruosztályokhoz tartozó megjegyzései és a KN az egyes árucsoportokhoz tartozó
megjegyzései az irányadók. Amennyiben a menetrend egyes rendelkezései azonosak a KN
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megfelelő rendelkezéseivel, a menetrend rendelkezéseit a KN megfelelő rendelkezéseivel azonos
módon kell értelmezni.

(1) A megállapodás hatálybalépését követően öt évvel az Uniós Fél és Ecuador megvizsgálja e
termék piacra jutása javításának lehetőségét.”
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III. MELLÉKLET

„AZ UNIÓS FÉLNEK AZ ECUADOR TERÜLETÉRŐL SZÁRMAZÓ ÁRUKRA VONATKOZÓ VÁMLEBONTÁSI
MENETRENDJE

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

Mentes

0

7,7

0

Mentes

0

0101 10 10

Fajtatiszta tenyészló

0101 10 90

Fajtiszta tenyészszamár

0101 90 11

Vágólovak

0101 90 19

Élő ló (kiv. a fajtiszta tenyészló és a vágóló)

11,5

0

0101 90 30

Élő szamár (a fajtatiszta tenyészállatok kivételével)

7,7

0

0101 90 90

Élő lóöszvér (muli) és szamáröszvér

10,9

0

0102 10 10

Fajtatiszta tenyészüsző (nőstény szarvasmarha, amely még nem borjazott)

Mentes

0

0102 10 30

Fajtatiszta tenyésztehén (az üsző kivételével)

Mentes

0

0102 10 90

Fajtatiszta tenyészszarvasmarha (az üsző és a tehén kivételével)

Mentes

0

0102 90 05

80 kg-ot meghaladó tömegű, háziasított élő szarvasmarhafélék (a fajta
tiszta tenyészállatok kivételével)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 21

80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű, vágásra szánt háziasított
szarvasmarhafélék

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 29

80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű, háziasított élő szar
vasmarhafélék (a vágásra szánt állatok és a fajtatiszta tenyészállatok ki
vételével)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 41

160 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kg tömegű, vágásra szánt há
ziasított szarvasmarhafélék

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 49

160 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kg tömegű, háziasított élő
szarvasmarhafélék (a vágásra szánt állatok és a fajtatiszta tenyészállatok
kivételével)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 51

300 kg-ot meghaladó tömegű üsző (még nem borjazott háziasított
nőivarú szarvasmarha) vágásra

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 59

300 kg-ot meghaladó tömegű, élő üsző (háziasított nőivarú szarvas
marhaféle, amely még nem borjazott) (a vágásra szánt állatok és a fajta
tiszta tenyészállatok kivételével)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 61

300 kg-ot meghaladó tömegű, vágásra szánt élő tehén (háziasított nőstény
szarvasmarhaféle) (az üszők kivételével)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

30
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300 kg-ot meghaladó tömegű, élő tehén (háziasított nőstény szarvas
marha) (a vágásra szánt állatok, üszők és a fajtatiszta tenyészállatok ki
vételével)
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0102 90 71

300 kg-ot meghaladó tömegű, vágásra szánt élő háziasított szarvasmar
haféle) (az üszők és tehenek kivételével)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 79

300 kg-ot meghaladó tömegű, élő szarvasmarha (a vágásra szánt állatok,
üszők, tehenek és a fajtatiszta tenyészállatok kivételével)

10,2 + 93,1 EUR/
100 kg/net

0

0102 90 90

Nem háziasított élő szarvasmarhafélék (a fajtatiszta tenyészállatok
kivételével)

Mentes

0

0103 10 00

Fajtatiszta tenyészsertés

Mentes

0

0103 91 10

50 kg-nál kisebb tömegű házi sertés (a fajtatiszta tenyészállatok kivéte
lével)

41,2 EUR/100 kg/
net

0

0103 91 90

50 kg -nál kisebb tömegű, nem háziasított élő sertés

Mentes

0

0103 92 11

Legalább 160 kg tömegű élő koca, amelyik legalább egyszer ellett (a faj
tatiszta tenyészállatok kivételével)

35,1 EUR/100 kg/
net

0

0103 92 19

Legalább 50 kg tömegű, háziasított élő sertés (a legalább egyszer ellett,
legalább 160 kg tömegű fajtatiszta tenyészkoca kivételével)

41,2 EUR/100 kg/
net

0

0103 92 90

Legalább 50 kg tömegű, nem háziasított élő sertés

Mentes

0

0104 10 10

Fajtatiszta tenyészjuh

Mentes

0

0104 10 30

Élő bárány, (juh 1 éves korig) (a fajtatiszta tenyészállatok kivételével)

80,5 EUR/100 kg/
net

0

0104 10 80

Élő juh (a bárány és a fajtatiszta tenyészállatok kivételével)

80,5 EUR/100 kg/
net

0

0104 20 10

Fajtatiszta tenyészkecske

3,2

0

0104 20 90

Élő kecske (a fajtatiszta tenyészállatok kivételével)

80,5 EUR/100 kg/
net

0

0105 11 11

Legfeljebb 185 g tömegű, a Gallus domesticus fajba tartozó nőivarú
nagyszülő és szülő csirke tojóhibrid

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

Legfeljebb 185 g tömegű, a Gallus domesticus fajba tartozó nőivarú
nagyszülő és szülő csirke (kivéve a tojóhibrideket)

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 91

Legfeljebb 185 g tömegű (a Gallus domesticus fajba tartozó) tojóhibrid
(kivéve a nőivarú nagyszülő és szülő csirkéket)

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

Legfeljebb 185 g tömegű a Gallus domesticus fajba tartozó élő szár
nyasok (kivéve a pulykákat, gyöngytyúkokat, nőivarú nagyszülő és
szülő csirkéket és tojóhibrideket)

52 EUR/1 000 p/st

0
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0105 12 00

Legfeljebb 185 g tömegű élő házi pulyka

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 20

Legfeljebb 185 g tömegű élő házi liba

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

Legfeljebb 185 g tömegű élő házi kacsa és gyöngytyúk

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 94 00

185 kg-ot meghaladó tömegű, a Gallus domesticus fajba tartozó élő szár
nyasok

20,9 EUR/100 kg/
net

0

0105 99 10

Több mint 185 g tömegű élő házi kacsa

32,3 EUR/100 kg/
net

0

0105 99 20

185 kg-ot meghaladó tömegű élő házi pulyka

31,6 EUR/100 kg/
net

0

0105 99 30

185 kg-ot meghaladó tömegű élő házi pulyka

23,8 EUR/100 kg/
net

0

0105 99 50

185 kg-ot meghaladó tömegű élő gyöngytyúk

34,5 EUR/100 kg/
net

0

0106 11 00

Élő főemlősök

Mentes

0

0106 12 00

Élő bálnák, delfinek és barnadelfin (a cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó
emlősök), valamint lamantin és dugong (a szirének [sirenia] rendjébe
tartozó emlősök)

Mentes

0

0106 19 10

Élő házinyúl

3,8

0

0106 19 90

Élő emlősök (a főemlősök, bálnák, delfinek, barnadelfin, [a cetfélék {Ce
tacea} rendjébe tartozó emlősök], a lamantin és dugong [a szirének {Si
renia} rendjébe tartozó emlősök], valamint a ló, szamár, lóöszvér
[muli], szamáröszvér, szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske és a házinyúl
kivételével)

Mentes

0

0106 20 00

Élő hüllők (pl. Kígyók, teknősbékák, aligátor, kajmán, leguán, gaviál és
gyík)

Mentes

0

0106 31 00

Élő ragadozó madarak

Mentes

0

0106 32 00

Papagájalakúak (papagájok, törpepapagáj, arapapagáj és kakadu is)

Mentes

0

0106 39 10

Élő galamb

6,4

0

0106 39 90

Élő madarak (a ragadozó madarak, papagájalakúak [papagájok, törpe
papagáj, arapapagáj és kakadu is] és galambok kivételével)

Mentes

0

0106 90 00

Élő állatok (az emlősök, hüllők, madarak, halak, rákok, puhatestűek és más
gerinctelen víziállatok, valamint mikroorganizmus-kultúrák stb. ki
vételével)

Mentes

0
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0201 10 00

Egész vagy fél szarvasmarha frissen vagy hűtve

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/net

—

0201 20 20

Szarvasmarhafélék „kompenzált” negyedei csonttal, frissen vagy hűtve

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/net

—

0201 20 30

Szarvasmarhafélék bontatlan vagy bontott elülső testnegyedei csonttal,
frissen vagy hűtve

12,8 + 141,4 EUR/
100 kg/net

—

0201 20 50

Szarvasmarhafélék bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyedei csont tal,
frissen vagy hűtve

12,8 + 212,2 EUR/
100 kg/net

—

0201 20 90

Darabolt szarvasmarha csonttal, frissen vagy hűtve (az egész és a fél, a
„kompenzált” negyedek, elülső testnegyedek és hátulsó testnegyedek
kivételével)

12,8 + 265,2 EUR/
100 kg/net

—

0201 30 00

Szarvasmarha csont nélkül, frissen vagy hűtve

12,8 + 303,4 EUR/
100 kg/net

—

0202 10 00

Egész és fél szarvasmarha fagyasztva

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/net

—

0202 20 10

Szarvasmarha „kompenzált” negyedei csonttal, fagyasztva

12,8 + 176,8 EUR/
100 kg/net

—

0202 20 30

Szarvasmarha bontatlan vagy bontott elülső testnegyedei csonttal, fa
gyasztva

12,8 + 141,4 EUR/
100 kg/net

—

0202 20 50

Szarvasmarha bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyedei csonttal, fa
gyasztva

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg/net

—

0202 20 90

Darabolt szarvasmarha csonttal, fagyasztva (az egész és a fél, a „kom
penzált” negyedek, elülső testnegyedek és hátulsó testnegyedek kivételével)

12,8 + 265,3 EUR/
100 kg/net

—

0202 30 10

Szarvasmarha elülső testnegyedei, egyben vagy legfeljebb öt részre
vágva, minden negyed külön csomagolva; „kompenzált” negyedek két
részben, amelyből az egyik az elülső negyedet tartalmazza egyben,
vagy legfeljebb öt darabra vágva, a másik pedig a hátulsó negyedet a bél
szín nélkül, egy darabban

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg/net

—

0202 30 50

Szarvasmarha lapockája és szegye csont nélkül, fagyasztva

12,8 + 221,1 EUR/
100 kg/net

—

0202 30 90

Szarvasmarha csont nélkül, fagyasztva (kivéve az elülső testnegyedeket,
egyben vagy legfeljebb öt részre vágva, minden negyed külön csoma
golva; „kompenzált” negyedek két részben, amelyből az egyik az elülső
negyedet tartalmazza egyben, vagy legfeljebb öt darabra vágva, a másik
pedig a hátulsó negyedet a bélszín nélkül, egy darabban, a lapockát és a
szegyet)

12,8 + 304,1 EUR/
100 kg/net

—

0203 11 10

Egész vagy fél házi sertés, frissen vagy hűtve

53,6 EUR/100 kg/
net

—

0203 11 90

Egész vagy fél nem háziasított sertés, frissen vagy hűtve

Mentes

0
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0203 12 11

Comb és részei házi sertésből csonttal, frissen vagy hűtve

77,8 EUR/100 kg/
net

—

0203 12 19

Lapocka és részei házi sertésből csonttal, frissen vagy hűtve

60,1 EUR/100 kg/
net

—

0203 12 90

Comb, -lapocka és részei csonttal nem háziasított sertésből, frissen
vagy hűtve

Mentes

0

0203 19 11

Házi sertés elülső részei, frissen vagy hűtve

60,1 EUR/100 kg/
net

—

0203 19 13

Tarja, karaj és részei házi sertésből, frissen vagy hűtve

86,9 EUR/100 kg/
net

—

0203 19 15

Oldalas és dagadó és részei házi sertésből, frissen vagy hűtve

46,7 EUR/100 kg/
net

—

0203 19 55

Házi sertés csont nélkül, frissen vagy hűtve (oldalas és részei kivételével)

86,9 EUR/100 kg/
net

—

0203 19 59

Házi sertés húsa (kivéve az egész vagy a fél sertést, a combot, a lapockát és
ennek részeit, az elülső részeket, a tarját, a karajt, az oldalast és dagadót és
ezek részeit), csont nélkül, frissen vagy hűtve

86,9 EUR/100 kg/
net

—

0203 19 90

Nem háziasított sertés húsa frissen vagy hűtve (kivéve az egész és a fél
sertést, combot, a lapockát és ennek részeit, csont nélkül)

Mentes

0

0203 21 10

Egész és fél házi sertés, fagyasztva

53,6 EUR/100 kg/
net

—

0203 21 90

Egész és fél nem háziasított sertés, fagyasztva

Mentes

0

0203 22 11

Házi sertés combja és annak részei, csont nélkül, fagyasztva

77,8 EUR/100 kg/
net

—

0203 22 19

Házisertés-lapocka és annak részei, csont nélkül, fagyasztva

60,1 EUR/100 kg/
net

—

0203 22 90

Nem háziasított sertés combja, -lapockája és annak részei, csont nélkül,
fagyasztva

Mentes

0

0203 29 11

Házi sertés elülső részei és ezek részei, fagyasztva

60,1 EUR/100 kg/
net

—

0203 29 13

Házisertés-tarja és -karaj és ezek részei, csonttal, fagyasztva

86,9 EUR/100 kg/
net

—

0203 29 15

Házisertés-oldalas és dagadó és ezek részei, fagyasztva

46,7 EUR/100 kg/
net

—

35

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

0203 29 55

Házi sertés húsa (az oldalas és dagadó és ezek részei kivételével), csont
nélkül, fagyasztva

86,9 EUR/100 kg/
net

—

0203 29 59

Házi sertés húsa, csont nélkül, fagyasztva (kivéve az egész vagy a fél
sertést, a combot, a lapockát és annak részeit, az elülső részeket, a tarját, a
karajt, az oldalast és dagadót és ezek részeit)

86,9 EUR/100 kg/
net

—

0203 29 90

Nem háziasított sertés húsa fagyasztva (az egész és a fél, valamint a
comb, lapocka és részei kivételével)

Mentes

0

0204 10 00

Egész és fél bárány frissen vagy hűtve

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg/net

10

0204 21 00

Egész és fél juh frissen vagy hűtve (a bárány kivételével)

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg/net

10

0204 22 10

Juh rövid elülső negyedei, frissen vagy hűtve

12,8 + 119,9 EUR/
100 kg/net

10

0204 22 30

Bélszín és/vagy bestend juhhúsból, frissen vagy hűtve

12,8 + 188,5 EUR/
100 kg/net

10

0204 22 50

Juhláb, frissen vagy hűtve

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/net

10

0204 22 90

Juhhús részei csont nélkül, frissen vagy hűtve (az egész és félbárány, rövid
elülső negyedek, bélszín és/vagy bestendek és lábak kivételével)

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/net

10

0204 23 00

Másképpen darabolt juhhús csont nélkül, frissen vagy hűtve

12,8 + 311,8 EUR/
100 kg/net

10

0204 30 00

Egész és fél bárány fagyasztva

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg/net

10

0204 41 00

Egész és fél juh fagyasztva (a bárány kivételével)

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 10

Juh rövid elülső negyedei, fagyasztva

12,8 + 90,2 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 30

Bélszín és/vagy bestend juhhúsból, fagyasztva

12,8 + 141,7 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 50

Juhláb fagyasztva

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/net

10

0204 42 90

Másképpen darabolt juhhús csonttal, fagyasztva (az egész és félbárány,
rövid elülső negyedek, bélszín és/vagy bestendek és lábak kivételével)

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/net

10

0204 43 10

Bárányhús csont nélkül, fagyasztva

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg/net

10
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0204 43 90

Juhhús csont nélkül, fagyasztva (bárány kivételével)

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg/net

10

0204 50 11

Egész és fél kecske frissen vagy hűtve

12,8 + 171,3 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 13

Kecske rövid elülső negyedei, frissen vagy hűtve

12,8 + 119,9 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 15

Bélszín és/vagy bestend kecskehúsból, frissen vagy hűtve

12,8 + 188,5 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 19

Kecskeláb frissen vagy hűtve

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 31

Kecskehús részei csonttal, frissen vagy hűtve (az egész és félkecske, rövid
elülső negyedek, bélszín és/vagy bestendek és lábak kivételével)

12,8 + 222,7 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 39

Másképpen darabolt kecskehús csont nélkül, frissen vagy hűtve

12,8 + 311,8 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 51

Egész és fél kecske fagyasztva

12,8 + 128,8 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 53

Kecske rövid elülső negyedei, fagyasztva

12,8 + 90,2 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 55

Bélszín és/vagy bestend kecskehúsból, fagyasztva

12,8 + 141,7 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 59

Kecskeláb fagyasztva

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 71

Másképpen darabolt kecskehús csonttal, fagyasztva (az egész és fél
kecske, rövid elülső negyedek, bélszín és/vagy bestendek és lábak kivé
telével)

12,8 + 167,5 EUR/
100 kg/net

5

0204 50 79

Másképpen darabolt kecskehús csont nélkül, fagyasztva

12,8 + 234,5 EUR/
100 kg/net

5

0205 00 20

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

5,1

0

0205 00 80

Ló-, szamár-, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa fagyasztva

5,1

0

0206 10 10

Élelmezési célra alkalmas belsőség szarvasmarhafélékből, frissen vagy
hűtve, gyógyászati termékek gyártására

Mentes

0

0206 10 91

Élelmezési célra alkalmas máj szarvasmarhafélékből, frissen vagy hűtve (a
gyógyszerkészítmények gyártására szánt máj kivételével)

Mentes

0
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0206 10 95

Élelmezési célra alkalmas sovány és zsíros dagadó szarvasmarhafélék ből,
frissen vagy hűtve (a gyógyszerkészítmények gyártására szánt sovány és
zsíros dagadó kivételével)

12,8 + 303,4 EUR/
100 kg/net

—

0206 10 99

Élelmezési célra alkalmas belsőség szarvasmarhafélékből, frissen vagy
hűtve (a gyógyszerkészítmények gyártására szánt belsőség, a máj, vala
mint a sovány és zsíros dagadó kivételével)

Mentes

0

0206 21 00

Élelmezési célra alkalmas szarvasmarhanyelv fagyasztva

Mentes

0

0206 22 00

Élelmezési célra alkalmas szarvasmarhamáj fagyasztva

Mentes

0

0206 29 10

Élelmezési célra alkalmas belsőség szarvasmarhafélékből, fagyasztva,
gyógyászati termékek gyártására (a nyelv és a máj kivételével)

Mentes

0

0206 29 91

Élelmezési célra alkalmas sovány és zsíros dagadó szarvasmarhafélékből,
fagyasztva (a gyógyszerkészítmények gyártására szánt sovány és zsíros
dagadó kivételével)

12,8 + 304,1 EUR/
100 kg/net

—

0206 29 99

Élelmezési célra alkalmas belsőség szarvasmarhafélékből, fagyasztva (a
gyógyszerkészítmények gyártására szánt belsőség, a máj, a nyelv, va
lamint a sovány és zsíros dagadó kivételével)

Mentes

0

0206 30 00

Sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen
vagy hűtve

Mentes

0

0206 41 00

Élelmezési célra alkalmas sertésmáj fagyasztva

Mentes

0

0206 49 20

Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége (a
máj kivételével), fagyasztva

Mentes

0

0206 49 80

Nem háziasított sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és
belsősége (a máj kivételével), fagyasztva

Mentes

0

0206 80 10

Juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér élelmezési célra
alkalmas belsősége frissen vagy hűtve, gyógyászati termékek gyártására

Mentes

0

0206 80 91

Ló, szamár és öszvér vágási mellékterméke és belsősége frissen vagy
hűtve (kivéve gyógyszerészeti termékek gyártásához)

6,4

0

0206 80 99

Juh és kecske élelmezési célra alkalmas belsősége frissen vagy hűtve (a
gyógyszerkészítmények gyártására szánt belsőség kivételével)

Mentes

0

0206 90 10

Juh, kecske, ló, lóöszvér (muli) és szamáröszvér élelmezési célra alkalmas
belsősége fagyasztva, gyógyászati termékek gyártására

Mentes

0

0206 90 91

Ló, szamár és öszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és
belsősége fagyasztva (kivéve gyógyszerészeti termékek gyártásához)

6,4

0

0206 90 99

Juh és kecske élelmezési célra alkalmas belsősége fagyasztva (a gyógy
szerkészítmények gyártására szánt belsőség kivételével)

Mentes

0
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0207 11 10

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyas, tisztítva és belezve, fejjel és
lábbal, ún. „83 %-os csirke”, frissen vagy hűtve

26,2 EUR/100 kg/
net

—

0207 11 30

Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyas, tisztított és bontott, fej és láb
nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os csirke”, fris
sen vagy hűtve

29,9 EUR/100 kg/
net

—

0207 11 90

Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyas, tisztított és bontott, fej, láb,
nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „65 %-os csirke”, vagy más módon
feldolgozva, nem darabolt (a „83 %-os és a 70 %-os csirke” kivételével),
frissen vagy hűtve

32,5 EUR/100 kg/
net

—

0207 12 10

Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyas, tisztított és bontott, fej és láb
nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os csirke”, fa
gyasztva

29,9 EUR/100 kg/
net

—

0207 12 90

Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyas, tisztított és bontott, fej, láb,
nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „65 %-os csirke”, vagy más módon
feldolgozva, nem darabolt (a „70 %-os csirke” kivételével), fagyasztva

32,5 EUR/100 kg/
net

—

0207 13 10

Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok darabolva, csont nélkül, fris
sen vagy hűtve

102,4 EUR/100 kg/
net

—

0207 13 20

Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyas felezve vagy negyedelve, fris
sen vagy hűtve

35,8 EUR/100 kg/
net

—

0207 13 30

Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyas szárnya egészben, szárnyvéggel
vagy anélkül, frissen vagy hűtve

26,9 EUR/100 kg/
net

—

0207 13 40

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyas háta, nyaka, egyben vagy kü
lön, fara és szárnyvége, frissen vagy hűtve

18,7 EUR/100 kg/
net

—

0207 13 50

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok melle és részei csonttal,
frissen vagy hűtve

60,2 EUR/100 kg/
net

—

0207 13 60

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok lába és részei csonttal,
frissen vagy hűtve

46,3 EUR/100 kg/
net

—

0207 13 70

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyas darabolva, csonttal, (kivéve a
felezett vagy negyedelt állatot, az egész szárnyat szárnyvéggel vagy
anélkül, továbbá a hátat, a nyakat, egyben vagy külön, a fart, a szárnyvé
get, a mellet és a lábat és annak részeit) frissen vagy hűtve

100,8 EUR/100 kg/
net

—

0207 13 91

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyas étkezési célra alkalmas mája,
frissen vagy hűtve

6,4

0

0207 13 99

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyas élelmezési célra alkalmas vá
gási mellékterméke és belsősége (a máj kivételével), frissen vagy hűtve

18,7 EUR/100 kg/
net

—

0207 14 10

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyas darabolva, csont nélkül, fa
gyasztva

102,4 EUR/100 kg/
net

—
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0207 14 20

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyas felezve vagy negyedelve, fa
gyasztva

35,8 EUR/100 kg/
net

—

0207 14 30

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyas szárnya egészben, szárny
véggel vagy anélkül, fagyasztva

26,9 EUR/100 kg/
net

—

0207 14 40

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyas háta, nyaka, egyben vagy kü
lön, fara és szárnyvége, fagyasztva

18,7 EUR/100 kg/
net

—

0207 14 50

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok melle és részei csonttal,
fagyasztva

60,2 EUR/100 kg/
net

—

0207 14 60

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok lába és részei csonttal, fa
gyasztva

46,3 EUR/100 kg/
net

—

0207 14 70

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyas darabolva, csonttal, fa
gyasztva (kivéve a felezett vagy negyedelt állatot, az egész szárnyat
szárnyvéggel vagy anélkül, továbbá a hátat, a nyakat, egyben vagy kü
lön, a fart, a szárnyvéget, a mellet és a lábat és annak részeit)

100,8 EUR/100 kg/
net

—

0207 14 91

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyas étkezési célra alkalmas mája,
fagyasztva

6,4

0

0207 14 99

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok élelmezési célra alkalmas
vágási mellékterméke (a máj kivételével), fagyasztva

18,7 EUR/100 kg/
net

—

0207 24 10

Házi pulyka, tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel,
májjal és zúzával, ún. „80 %-os pulyka”, frissen vagy hűtve

34 EUR/100 kg/net

—

0207 24 90

Házi pulyka, tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül,
ún. „73 %-os pulyka”, vagy más módon feldolgozva, nem darabolt (a
„80 %-os pulyka” kivételével), frissen vagy hűtve

37,3 EUR/100 kg/
net

—

0207 25 10

Házi pulyka, tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel,
májjal és zúzával, ún. „80 %-os pulyka”, fagyasztva

34 EUR/100 kg/net

—

0207 25 90

Házi pulyka, tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj, zúza nélkül,
ún. „73 %-os pulyka”, vagy más módon feldolgozva, nem darabolt (a
„80 %-os pulyka” kivételével), fagyasztva

37,3 EUR/100 kg/
net

—

0207 26 10

Házi pulykából való darabok csont nélkül, frissen vagy hűtve

85,1 EUR/100 kg/
net

—

0207 26 20

Házi pulyka felezve vagy negyedelve, frissen vagy hűtve

41 EUR/100 kg/net

—

0207 26 30

Házi pulyka szárnya egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, frissen vagy
hűtve

26,9 EUR/100 kg/
net

—

0207 26 40

Házi pulyka háta, nyaka, egyben vagy külön, fara és szárnyvége, frissen
vagy hűtve

18,7 EUR/100 kg/
net

—
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0207 26 50

Házi pulyka melle és részei csonttal, frissen vagy hűtve

67,9 EUR/100 kg/
net

—

0207 26 60

Házi pulyka alsócombja és részei csonttal, frissen vagy hűtve

25,5 EUR/100 kg/
net

—

0207 26 70

Házi pulyka lába és részei csonttal (az alsócomb kivételével), frissen
vagy hűtve

46 EUR/100 kg/net

—

0207 26 80

Házi pulykából való darabok csonttal (a felezett vagy negyedelt házi
pulyka, egész szárnyak szárnyvéggel vagy anélkül, hát, nyak, egyben
vagy külön, far és szárnyvég, mell, láb és részei kivételével) frissen vagy
hűtve

83 EUR/100 kg/net

—

0207 26 91

Házi pulyka étkezési célra alkalmas mája, frissen vagy hűtve

6,4

0

0207 26 99

Házi pulyka étkezési célra alkalmas belsőségei (a máj kivételével), frissen
vagy hűtve

18,7 EUR/100 kg/
net

—

0207 27 10

Házi pulykából vett darabok csont nélkül, fagyasztva

85,1 EUR/100 kg/
net

—

0207 27 20

Házi pulyka felezve vagy negyedelve, fagyasztva

41 EUR/100 kg/net

—

0207 27 30

Házi pulyka szárnya egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, fagyasztva

26,9 EUR/100 kg/
net

—

0207 27 40

Házi pulyka háta, nyaka, egyben vagy külön, fara és szárnyvége, fa
gyasztva

18,7 EUR/100 kg/
net

—

0207 27 50

Házi pulyka melle és részei csonttal, fagyasztva

67,9 EUR/100 kg/
net

—

0207 27 60

Házi pulyka alsócombja és részei csonttal, fagyasztva

25,5 EUR/100 kg/
net

—

0207 27 70

Házi pulyka lába és részei csonttal (az alsócomb kivételével), fagyasztva

46 EUR/100 kg/net

—

0207 27 80

Házi pulykából való darabok csonttal (a felezett vagy negyedelt házi
pulyka, egész szárnyak szárnyvéggel vagy anélkül, hát, nyak, egyben
vagy külön, far és szárnyvég, mell, láb és részei kivételével), fagyasztva

83 EUR/100 kg/net

—

0207 27 91

Pulykamáj, fagyasztva

6,4

0

0207 27 99

Házi pulyka étkezési célra alkalmas belsőségei (a máj kivételével), fa
gyasztva

18,7 EUR/100 kg/
net

—

0207 32 11

Házi kacsa, tisztított, kivéreztetett, belezett, de nem bontott, fejjel és
lábbal, ún. „85 %-os kacsa”, frissen vagy hűtve

38 EUR/100 kg/net

—
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0207 32 15

Házi kacsa, tisztítva és bontva, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel,
májjal és zúzával, ún. „70 %-os kacsa”, frissen vagy hűtve

46,2 EUR/100 kg/
net

—

0207 32 19

Házi kacsa tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül,
ún. „63 %-os kacsa”, vagy más módon feldolgozva, nem darabolt (a
„85 %-os és a 70 %-os kacsa” kivételével), frissen vagy hűtve

51,3 EUR/100 kg/
net

—

0207 32 51

Házi liba, tisztított, kivéreztetett, nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „82
%-os liba”, frissen vagy hűtve

45,1 EUR/100 kg/
net

—

0207 32 59

Házi liba, tisztított és bontott, fej és láb nélkül, szívvel és zúzával vagy
anélkül ún. „75 %-os liba”, vagy más módon feldolgozva, nem darabolt (a
„82 %-os liba” kivételével), frissen vagy hűtve

48,1 EUR/100 kg/
net

—

0207 32 90

Gyöngytyúk nem darabolva, frissen vagy hűtve

49,3 EUR/100 kg/
net

—

0207 33 11

Házi kacsa, tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel,
májjal és zúzával, ún. „70 %-os kacsa”, fagyasztva

46,2 EUR/100 kg/
net

—

0207 33 19

Kacsa, tisztított, bontott, fej, láb, nyak, szív, máj, zúza nélkül, ún. „63
%-os kacsa”, vagy más módon feldolgozva, nem darabolt (kivéve a '70
%-os kacsa)

51,3 EUR/100 kg/
net

—

0207 33 51

Házi liba, tisztított, kivéreztetett, nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „82
%-os liba”, fagyasztva

45,1 EUR/100 kg/
net

—

0207 33 59

Házi liba, tisztított és bontott, fej és láb nélkül, szívvel és zúzával vagy
anélkül, ún. „75 %-os liba”, vagy más módon feldolgozva, nem darabolt (a
„82 %-os liba” kivételével), fagyasztva

48,1 EUR/100 kg/
net

—

0207 33 90

Gyöngytyúk nem darabolva, fagyasztva

49,3 EUR/100 kg/
net

—

0207 34 10

Házi liba étkezési célra alkalmas hízott mája, frissen vagy hűtve

Mentes

0

0207 34 90

Házi kacsa étkezési célra alkalmas hízott mája, frissen vagy hűtve

Mentes

0

0207 35 11

Házi libából való darabok csont nélkül, frissen vagy hűtve

110,5 EUR/100 kg/
net

—

0207 35 15

Házi kacsából és gyöngytyúkból való darabok csont nélkül, frissen vagy
hűtve

128,3 EUR/100 kg/
net

—

0207 35 21

Házi kacsa felezve vagy negyedelve, frissen vagy hűtve

56,4 EUR/100 kg/
net

—

42

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

0207 35 23

Házi liba felezve vagy negyedelve, frissen vagy hűtve

52,9 EUR/100 kg/
net

—

0207 35 25

Házi gyöngytyúk felezve vagy negyedelve, frissen vagy hűtve

54,2 EUR/100 kg/
net

—

0207 35 31

Házi kacsa, liba és gyöngytyúk szárnya egészben, szárnyvéggel vagy
anélkül, frissen vagy hűtve

26,9 EUR/100 kg/
net

—

0207 35 41

Házi kacsa, liba és gyöngytyúk háta, nyaka, egyben vagy külön, fara és
szárnyvége, frissen vagy hűtve

18,7 EUR/100 kg/
net

—

0207 35 51

Házi liba melle és részei csonttal, frissen vagy hűtve

86,5 EUR/100 kg/
net

—

0207 35 53

Házi kacsa és gyöngytyúk melle és részei csonttal, frissen vagy hűtve

115,5 EUR/100 kg/
net

—

0207 35 61

Házi liba lába és részei csonttal, frissen vagy hűtve

69,7 EUR/100 kg/
net

—

0207 35 63

Házi kacsa és gyöngytyúk lába és részei csonttal, frissen vagy hűtve

46,3 EUR/100 kg/
net

—

0207 35 71

Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok kabátrésze frissen vagy hűtve

66 EUR/100 kg/net

—

0207 35 79

Házi kacsa, liba és gyöngytyúk darabjai csonttal (kivéve a felezett vagy
negyedelt állatot, az egész szárnyat szárnyvéggel vagy anélkül, továbbá a
hátat, a nyakat, egyben vagy külön, a fart, a szárnyvéget, a mellet és a
lábat és annak részeit, valamint a liba- vagy kacsakabátot) frissen vagy
hűtve

123,2 EUR/100 kg/
net

—

0207 35 91

Házi kacsa, liba és gyöngytyúk étkezési célra alkalmas mája (kivéve hí
zott máj) frissen vagy hűtve

6,4

3

0207 35 99

Házi kacsa, liba és gyöngytyúk étkezési célra alkalmas belsősége (kivéve
máj) frissen vagy hűtve

18,7 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 11

Házi liba darabolva csont nélkül, fagyasztva

110,5 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 15

Házi kacsa és gyöngytyúk darabolva csont nélkül, fagyasztva

128,3 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 21

Házi kacsa felezve vagy negyedelve, fagyasztva

56,4 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 23

Házi liba felezve vagy negyedelve, fagyasztva

52,9 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 25

Házi gyöngytyúk felezve vagy negyedelve, fagyasztva

54,2 EUR/100 kg/
net

—
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0207 36 31

Házi kacsa, liba és gyöngytyúk szárnya egészben, szárnyvéggel vagy
anélkül, fagyasztva

26,9 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 41

Házi kacsa, liba és gyöngytyúk háta, nyaka, egyben vagy külön, fara és
szárnyvége, fagyasztva

18,7 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 51

Házi liba melle és annak részei csonttal, fagyasztva

86,5 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 53

Házi kacsa és gyöngytyúk melle és annak részei csonttal, fagyasztva

115,5 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 61

Házi liba lába és annak részei csonttal, fagyasztva

69,7 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 63

Házi kacsa és gyöngytyúk lába és annak részei csonttal, fagyasztva

46,3 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 71

Házi liba- vagy kacsakabát, fagyasztva

66 EUR/100 kg/net

—

0207 36 79

Házi kacsa, liba és gyöngytyúk darabjai csonttal (kivéve a felezett vagy
negyedelt állatot, az egész szárnyat szárnyvéggel vagy anélkül, továbbá a
hátat, a nyakat, egyben vagy külön, a fart, a szárnyvéget, a mellet és a
lábat és annak részeit, valamint a liba- vagy kacsakabátot) fagyasztva

123,2 EUR/100 kg/
net

—

0207 36 81

Házi liba étkezési célra alkalmas hízott mája, fagyasztva

Mentes

0

0207 36 85

Házi kacsa étkezési célra alkalmas hízott mája, fagyasztva

Mentes

0

0207 36 89

Kacsa, liba és gyöngytyúk mája, fagyasztva (kiv. a hízott májat)

6,4

0

0207 36 90

Házi kacsa, liba és gyöngytyúk étkezési célra alkalmas belsősége (kivéve
máj), fagyasztva

18,7 EUR/100 kg/
net

—

0208 10 11

Házinyúl húsa és étkezési célra alkalmas belsősége, frissen vagy hűtve

6,4

0

0208 10 19

Házinyúl húsa és étkezési célra alkalmas belsősége, fagyasztva

6,4

0

0208 10 90

Mezei és üregi nyúl húsa, valamint élelmezési célra alkalmas vágási
mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

Mentes

0

0208 30 00

Főemlős húsa, valamint élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és
belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

9

0

0208 40 10

Bálnahús frissen, hűtve vagy fagyasztva

6,4

0

0208 40 90

Bálna étkezési célra alkalmas belsősége, valamint delfin és barnadelfin (a
cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó emlősök), valamint lamantin és dugong
(a szirének [Sirenia] rendjébe tartozó emlősök) húsa és étkezési célra
alkalmas belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

9

0
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0208 50 00

Hüllő (például kígyó, teknős, krokodil) húsa és étkezési célra alkalmas
belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

9

0

0208 90 10

Házigalamb húsa és élelmezési célra alkalmas belsősége frissen, hűtve
vagy fagyasztva

6,4

0

0208 90 20

Fürj húsa és étkezési célra alkalmas belsősége, frissen, hűtve vagy fa
gyasztva

Mentes

0

0208 90 40

Vad húsa és étkezési célra alkalmas belsősége, frissen, hűtve vagy fa
gyasztva (a mezei és üregi nyúl, a sertés és a fürj kivételével)

Mentes

0

0208 90 55

Fókahús frissen, hűtve vagy fagyasztva

6,4

0

0208 90 60

Rénszarvas húsa és élelmezési célra alkalmas belsősége frissen, hűtve vagy
fagyasztva

9

0

0208 90 70

Békacomb frissen, hűtve vagy fagyasztva

6,4

0

0208 90 95

Hús és étkezési célra alkalmas belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva
(kivéve szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér, szamá
röszvér, baromfi [ a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok, kacsa,
liba, pulyka, gyöngytyúk ], üregi vagy mezei nyúl, főemlős, bálna, del
fin és barnadelfin (a cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó emlősök), vala
mint lamantin és dugong (a szirének [Sirenia] rendjébe tartozó emlősök),
hüllők, galamb, vad, fókahús, rénszarvas, valamint békacomb)

9

0

0209 00 11

Bőr alatti sertészsiradék (fedőszalonna) frissen, hűtve, fagyasztva, sózva
vagy sós lében tartósítva

21,4 EUR/100 kg/
net

0

0209 00 19

Bőr alatti sertészsiradék (fedőszalonna) szárítva vagy füstölve

23,6 EUR/100 kg/
net

0

0209 00 30

Nem olvasztott vagy másképpen nem kivont sertészsiradék

12,9 EUR/100 kg/
net

0

0209 00 90

Nem olvasztott vagy másképpen nem kivont baromfizsír

41,5 EUR/100 kg/
net

0

0210 11 11

Sonka és részei házi sertésből, sózva vagy sós lében tartósítva, csonttal

77,8 EUR/100 kg/
net

0

0210 11 19

Lapocka és részei házi sertésből, sózva vagy sós lében tartósítva, csont tal

60,1 EUR/100 kg/
net

0

0210 11 31

Sonka és részei házi sertésből, szárítva vagy füstölve, csonttal

151,2 EUR/100 kg/
net

0

0210 11 39

Lapocka és részei házi sertésből, szárítva vagy füstölve, csonttal

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

Sonka, -lapocka és részei nem házi sertésből, sózva, sós lében tartó
sítva, szárítva vagy füstölve, csonttal

15,4

0
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0210 12 11

Oldalas és dagadó és részei házi sertésből, sózva vagy sós lében tartó
sítva

46,7 EUR/100 kg/
net

0

0210 12 19

Oldalas és dagadó és részei házi sertésből, szárítva vagy füstölve

77,8 EUR/100 kg/
net

0

0210 12 90

Oldalas és -dagadó és részei nem házi sertésből, sózva, sós lében tartó
sítva, szárítva vagy füstölve

15,4

0

0210 19 10

Szalonnás oldal vagy spencer házi sertésből, sózva vagy sós lében tartó
sítva

68,7 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 20

Háromnegyed oldal vagy középtest házi sertésből, sózva vagy sós lében
tartósítva

75,1 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 30

Házi sertés elülső részei, sózva vagy sós lében tartósítva

60,1 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 40

Tarja, karaj és részei házi sertésből, sózva vagy sós lében tartósítva

86,9 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 50

Házi sertés húsa sózva vagy sós lében tartósítva (kivéve a sonkát és ré
szeit,a lapockát és részeit, az oldalas és részeit, a szalonnás oldalt vagy
spencert, a háromnegyed oldalt vagy középtestet, az elülső részeket, a
tarját, a karajt, és ezek részeit)

86,9 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 60

Elülső részek és részei házi sertésből, szárítva vagy füstölve

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

Tarja, karaj és részei házi sertésből, szárítva vagy füstölve

149,6 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 81

Házi sertés húsa (az oldalas és részei kivételével), csont nélkül, szárítva
vagy füstölve

151,2 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 89

Házi sertés csonttal, szárítva vagy füstölve (comb, lapocka és részei, ol
dalas és részei, elülső részek, tarja, karaj és részei kivételével)

151,2 EUR/100 kg/
net

0

0210 19 90

Hús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve nem házi sertés ből
(a sonka, lapocka és részei csonttal, valamint az oldalas és dagadó és
részei kivételével)

15,4

0

0210 20 10

Szarvasmarhafélék húsa sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füs
tölve, csonttal

15,4 + 265,2 EUR/
100 kg/net

—

0210 20 90

Szarvasmarhafélék húsa sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füs
tölve, csont nélkül

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg/net

—

0210 91 00

Főemlősök húsa és élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és
belsősége sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési
célra alkalmas liszt és őrlemény húsukból, vágási melléktermékükből vagy
belsőségükből

15,4

0
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0210 92 00

Bálna, delfin és barnadelfin (a cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó emlő
sök), valamint lamantin és dugong (a szirének [Sirenia] rendjébe tartozó
emlősök) húsa és élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és bel
sősége sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési
célra alkalmas liszt és őrlemény húsukból, vágási melléktermékükből vagy
belsőségükből

15,4

0

0210 93 00

Hüllők (pl. Kígyók, teknősbékák, aligátor) húsa és élelmezési célra alkal
mas vágási mellékterméke és belsősége sózva, sós lében tartósítva, szá
rítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsukból,
vágási melléktermékükből vagy belsőségükből

15,4

0

0210 99 10

Lóhús sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva

6,4

0

0210 99 21

Juh- és kecskehús, sózva, sós lében pácolva, szárítva vagy füstölve,
csonttal

222,7 EUR/100 kg/
net

10

0210 99 29

Juh- és kecskehús csont nélkül, sózva, sós lében tartósítva, szárítva
vagy füstölve

311,8 EUR/100 kg/
net

10

0210 99 31

Rénszarvashús, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

15,4

10

0210 99 39

Hús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kivéve a sertés és
szarvasmarhafélék, rénszarvas, juh, kecske, főemlősök, bálna, delfin,
barnadelfin [a cetfélék {Cetacea} rendjébe tartozó emlősök], valamint la
mantin és dugong [a szirének {Sirenia} rendjébe tartozó emlősök) és a
hüllők, lovak húsa sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva)

130,0 EUR/100 kg/
net

—

0210 99 41

Házi sertés élelmezési célra alkalmas mája, sózva, sós lében tartósítva,
szárítva vagy füstölve

64,9 EUR/100 kg/
net

10

0210 99 49

Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége,
sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (a máj kivételével)

47,2 EUR/100 kg/
net

10

0210 99 51

Szarvasmarhaféle sovány és zsíros dagadója, sózva, sós lében tartósítva,
szárítva vagy füstölve

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg/net

—

0210 99 59

Szarvasmarhafélék vágási mellékterméke és belsősége sózva, sós lében
tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. A sovány és zsíros dagadót)

12,8

0

0210 99 60

Juh- és kecske élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belső
sége sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

15,4

0

0210 99 71

Liba vagy kacsa étkezési célra alkalmas hízott mája sózva vagy sós lé
ben tartósítva

Mentes

0

0210 99 79

Baromfi étkezési célra alkalmas mája sózva vagy sós lében tartósítva
(liba vagy kacsa hízott mája kivételével)

6,4

—

0210 99 80

Étkezési célra alkalmas belsőség sózva, sós lében tartósítva, szárítva
vagy füstölve (kivéve a házi sertés és szarvasmarhafélék, juh, kecske,
főemlősök, bálna, delfin, barnadelfin [a cetfélék {Cetacea} rendjébe tar
tozó emlősök], valamint lamantin és dugong [a szirének {Sirenia} rend
jébe tartozó emlősök), hüllők és baromfi máját)

15,4

0

0210 99 90

Húsból és belsőségből készült, élelmezési célra alkalmas liszt és őrle
mény

15,4 + 303,4 EUR/
100 kg/net

—
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0301 10 10

Élő édesvízi díszhal

Mentes

0

0301 10 90

Élő tengeri díszhal

7,5

0

0301 91 10

Élő pisztráng (Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)

8

0

0301 91 90

Élő pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On
corhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae)

12

0

0301 92 00

Élő angolna (Anguilla spp.)

Mentes

0

0301 93 00

Élő ponty

8

0

0301 94 00

Élő kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

Élő déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99 11

Élő csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Ocorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo
salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

Élő édesvízi hal, (a díszhal, pisztráng, angolna, ponty, csendes-óceáni la
zac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, On
corhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és On
corhynchus rhodurus), az atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és a dunai la
zac (Hucho hucho) kivételével)

8

0

0301 99 80

Élő tengeri hal (a díszhal, pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster), angolna (Anguilla spp.),
kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) és déli kékúszójú tonhal (Thunnus
maccoyii) kivételével

16

0

0302 11 10

Friss vagy hűtött pisztráng (Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chryso
gaster)

8

0

0302 11 20

Friss vagy hűtött pisztráng (Oncorhynchus mykiss) fajból, kibelezve, fejjel és
kopoltyúval együtt több mint 1,2 kg tömegű vagy kibelezve, fej és
kopoltyú nélkül több mint 1 kg tömegű

12

0

0302 11 80

Friss vagy hűtött pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) (kivéve On
corhynchus mykiss fajból, kibelezve, fejjel és kopoltyúval együtt több
mint 1,2 kg tömegű vagy kibelezve, fej és kopoltyú nélkül több mint 1
kg tömegű)

12

0

0302 12 00

Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, On
corhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo
salar), és dunai lazac (Hucho hucho), frissen vagy hűtve

2

0
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0302 19 00

Szalmonidák, frissen vagy hűtve (a pisztráng [Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster], a csendes-óceáni lazac
[Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, On
corhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és On
corhynchus rhodurus], az atlanti-óceáni lazac [Salmo salar] és a dunai la
zac [Hucho hucho] kivételével)

8

0

0302 21 10

Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides), fris sen
vagy hűtve

8

0

0302 21 30

Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus), frissen vagy
hűtve

8

0

0302 21 90

Csendes-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus), frissen vagy
hűtve

15

0

0302 22 00

Sima lepényhal (Pleuronectes platessa), frissen vagy hűtve

7,5

0

0302 23 00

Nyelvhal (Solea spp.), frissen vagy hűtve

15

0

0302 29 10

Rombuszhal (Lepidorhombus spp.), frissen vagy hűtve

15

0

0302 29 90

Lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthal
midae és Citharidae) frissen vagy hűtve (a fekete vagy grönlandi óriási la
poshal, az atlanti-óceáni óriási laposhal, a csendes-óceáni óriási lapos hal,
a sima lepényhal, a nyelvhal és a rombuszhal kivételével)

15

0

0302 31 10

Germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga) frissen vagy
hűtve, ipari feldolgozásra vagy konzerválásra

Mentes

0

0302 31 90

Germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga) frissen vagy
hűtve (kivéve ipari feldolgozásra vagy konzerválásra)

22

0

0302 32 10

Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) frissen vagy hűtve, ipari feldol
gozásra vagy konzerválásra

Mentes

0

0302 32 90

Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) frissen vagy hűtve (kivéve ipari
feldolgozásra vagy konzerválásra)

22

0

0302 33 10

Skipjack vagy csíkoshasú bonitó frissen vagy hűtve, ipari feldolgozásra
vagy konzerválásra

Mentes

0

0302 33 90

Skipjack vagy csíkoshasú bonitó frissen vagy hűtve (kivéve ipari feldol
gozásra vagy konzerválásra)

22

0

0302 34 10

Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) frissen vagy hűtve, ipari feldolgo
zásra vagy konzerválásra

Mentes

0

0302 34 90

Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) frissen vagy hűtve (kivéve ipari fel
dolgozásra vagy konzerválásra)

22

0

0302 35 10

Kékuszonyú tonhal (Thunnus thynnus) frissen vagy hűtve, ipari feldolgo
zásra vagy konzerválásra

Mentes

0
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0302 35 90

Kékuszonyú tonhal (Thunnus thynnus) frissen vagy hűtve (kivéve ipari
feldolgozásra vagy konzerválásra)

22

0

0302 36 10

Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii) frissen vagy hűtve, ipari feldol
gozásra vagy konzerválásra

Mentes

0

0302 36 90

Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii) frissen vagy hűtve (kivéve ipari
feldolgozásra vagy konzerválásra)

22

0

0302 39 10

Tonhal a „Thunnus” nemből, frissen vagy hűtve (a Thunnus alalunga,
Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus és Thunnus maccoyii
kivételével), ipari feldolgozásra vagy konzerválásra

Mentes

0

0302 39 90

Tonhal a „Thunnus” nemből, frissen vagy hűtve (kivéve Thunnus ala
lunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus és Thunnus
maccoyii és ipari feldolgozásra vagy konzerválásra)

22

0

0302 40 00

Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii), frissen vagy hűtve

15

0

0302 50 10

Közönséges tőkehal (Gadus morhua), frissen vagy hűtve

12

0

0302 50 90

Tőkehal (Gadus ogac, Gadus macrocephalus), frissen vagy hűtve

12

0

0302 61 10

Szardínia (Sardina pilchardus), frissen vagy hűtve

23

0

0302 61 30

Szardínia (Sardinops spp.) És szardella (Sardinella spp.), frissen vagy
hűtve

15

0

0302 61 80

Kisméretű hering, brisling vagy spratt (sprotni) (Sprattus sprattus), frissen
vagy hűtve

13

0

0302 62 00

Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus), frissen vagy hűtve

7,5

0

0302 63 00

Fekete tőkehal (Pollachius virens), frissen vagy hűtve

7,5

0

0302 64 00

Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), fris
sen vagy hűtve

20

0

0302 65 20

Macskacápa a squalus acanthias fajból, frissen vagy hűtve

6

0

0302 65 50

Macskacápa a scyliorhinus spp. fajból, frissen vagy hűtve

6

0

0302 65 90

Cápa frissen vagy hűtve (kivéve a macskacápa a Squalus acanthias és
Scyliorhinus spp. fajból)

8

0

0302 66 00

Angolna (Anguilla spp.), frissen vagy hűtve

Mentes

0

0302 67 00

Kardhal (Xiphias gladius), frissen vagy hűtve

15

0
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0302 68 00

Atlanti jéghal (Dissostichus spp.), frissen vagy hűtve

15

0

0302 69 11

Ponty, frissen vagy hűtve

8

0

0302 69 19

Édesvízi hal frissen vagy hűtve (kivéve szalmonidák, angolna és ponty)

8

0

0302 69 21

Az Euthynnus nemhez tartozó tengeri hal a frissen vagy hűtve, ipari fel
dolgozásra vagy konzerválásra (kivéve skipjack vagy csíkoshasú bonitó)

Mentes

0

0302 69 25

Az Euthynnus nemhez tartozó tengeri hal a frissen vagy hűtve, (kivéve
ipari feldolgozásra vagy konzerválásra és skipjack vagy csíkoshasú bo
nitó)

22

0

0302 69 31

Vörös álsügér (Sebastes marinus) frissen vagy hűtve

7,5

0

0302 69 33

Vörös álsügér (Sebastes spp.) Frissen vagy hűtve (kivéve Sebastes marinus)

7,5

0

0302 69 35

A Boreogadus saida fajhoz tartozó tengeri hal frissen vagy hűtve

12

0

0302 69 41

Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus) frissen vagy hűtve

7,5

0

0302 69 45

Gadóchal (Molva spp.), frissen vagy hűtve

7,5

0

0302 69 51

Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma) és sárga tőkehal (Pollachius pol
lachius), frissen vagy hűtve

7,5

0

0302 69 55

Ajóka (Engraulis spp.), frissen vagy hűtve

15

0

0302 69 61

Tengeri durbincsfélék (Dentex dentex és Pagellus spp.), frissen vagy hűtve

15

0

0302 69 66

Fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis) és mélytengeri
(mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal (Merluccius paradoxus), frissen vagy
hűtve

15

0

0302 69 67

Déltengeri szürke tőkehal (Merluccius australis), frissen vagy hűtve

15

0

0302 69 68

Merluccius spp. nemhez tartozó szürke tőkehal frissen vagy hűtve (ki véve
fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis), mélyten geri
(mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal és déltengeri szürke tőkehal )

15

0

0302 69 69

Az Urophycis nemhez tartozó szürke tőkehal, frissen vagy hűtve

15

0

0302 69 75

Aranyosfejű hal (Brama spp.), frissen vagy hűtve

15

0

0302 69 81

Ördöghal (Lophius spp.), frissen vagy hűtve

15

0

0302 69 85

Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou vagy Gadus poutassou), frissen
vagy hűtve

7,5

0
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0302 69 86

Déli kék tőkehal (Micromesistius australis), frissen vagy hűtve

7,5

0

0302 69 91

Fattyúmakréla (scad) (Micromesistius australis, Trachurus trachurus), frissen vagy
hűtve

15

0

0302 69 92

Tengeri angolna (Genypterus blacodes), frissen vagy hűtve

7,5

0

0302 69 94

Tengeri sügér (Dicentrarchus labrax), frissen vagy hűtve

15

0

0302 69 95

Aranydurbincs (Sparus aurata), frissen vagy hűtve

15

0

0302 69 99

Étkezésre alkalmas tengeri hal frissen vagy hűtve (a szalmonidák, le
pényhalfélék, tonhal, skipjack, hering, tőkehal, szardínia, szardella,
spratt, foltos tőkehal, fekete tőkehal, makréla, cápa, angolna [Anguilla
spp.], kardhal és atlanti jéghal, a Sebastes nembe tartozó álsügérek, Bo
reogadus saida fajhoz tartozó halak, vékonybajszú tőkehal, gadóchal,
alaszkai tőkehal és sárga tőkehal, tengeri durbincs, szürke tőkehal, ara
nyosfejű hal, ördöghal, déli kék tőkehal, fattyúmakréla, tengeri angolna,
tengeri sügér és aranydurbincs kivételével)

15

0

0302 70 00

Halmáj és ikra frissen vagy hűtve

10

0

0303 11 00

Fagyasztott vörös lazac (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

Fagyasztott csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus ma
sou és Oncorhynchus rhodurus) (a vörös lazac [Oncorhynchus nerka] kivéte
lével)

2

0

0303 21 10

Fagyasztott pisztráng (Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)

9

0

0303 21 20

Fagyasztott pisztráng (Oncorhynchus mykiss) fajból, kibelezve, fejjel és
kopoltyúval együtt több mint 1,2 kg tömegű vagy kibelezve, fej és ko
poltyú nélkül több mint 1 kg tömegű

12

0

0303 21 80

Fagyasztott pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) (kivéve Oncorhynchus
mykiss fajból, kibelezve, fejjel és kopoltyúval együtt több mint 1,2 kg
tömegű vagy kibelezve, fej és kopoltyú nélkül több mint 1 kg tömegű)

12

0

0303 22 00

Fagyasztott atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hu
cho)

2

0

0303 29 00

Fagyasztott szalmonidák (csendes-óceáni lazac, atlanti-óceáni lazac, du nai
lazac és pisztráng kivételével)

9

0

0303 31 10

Fagyasztott fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglos
soides)

7,5

0

0303 31 30

Fagyasztott atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

Fagyasztott csendes-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus stenolepis)

15

0
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0303 32 00

Fagyasztott sima lepényhal (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

Fagyasztott nyelvhal (Solea spp.)

7,5

0

0303 39 10

Fagyasztott érdes lepényhal (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

A Rhombosolea nemhez tartozó hal fagyasztva

7,5

0

0303 39 70

Fagyasztott lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei
dae, Scophthalmidae és Citharidae) (a laposhal, sima lepényhal, nyelvhal,
érdes lepényhal és Rhombosolea spp. kivételével)

15

0

0303 41 11

Fagyasztott germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga), ipari
feldolgozásra vagy konzerválásra

Mentes

0

0303 41 13

Fagyasztott germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga) kopol tyú
nélkül kibelezve, ipari feldolgozásra vagy konzerválásra

Mentes

0

0303 41 19

Fagyasztott germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga) ipari
feldolgozásra vagy konzerválásra, fej és kopoltyú nélkül, még nem kibe
lezve

Mentes

0

0303 41 90

Fagyasztott germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga) (ki
véve ipari feldolgozásra vagy konzerválásra)

22

0

0303 42 12

Fagyasztott sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) ipari felhasználásra, a
1604 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához, egészben, több mint 10 kg
tömegű

Mentes

0

0303 42 18

Fagyasztott sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) ipari felhasználásra, a
1604 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához, egészben, legfeljebb 10
kg tömegű

Mentes

0

0303 42 32

Fagyasztott sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) ipari felhasználásra, a
1604 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához, kopoltyú nélkül kibe
lezve, több mint 10 kg tömegű

Mentes

0

0303 42 38

Fagyasztott sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) ipari felhasználásra, a
1604 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához, kopoltyú nélkül kibe
lezve, legfeljebb 10 kg tömegű

Mentes

0

0303 42 52

Fagyasztott sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) ipari felhasználásra, a
1604 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához, több mint 10 kg tö megű
(kivéve egészben, kopoltyú nélkül vagy kibelezve)

Mentes

0

0303 42 58

Fagyasztott sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) ipari felhasználásra, a
1604 vtsz. alá tartozó termékek gyártásához, legfeljebb 10 kg tö megű
(kivéve egészben, kopoltyú nélkül vagy kibelezve)

Mentes

0

0303 42 90

Fagyasztott sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares) (kivéve ipari feldolgo
zásra vagy konzerválásra)

22

0

0303 43 11

Fagyasztott skipjack vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus/Katsuwonus pela
mis) ipari feldolgozásra vagy konzerválásra, egészben

Mentes

0
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0303 43 13

Fagyasztott skipjack vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus/Katsuwonus pela
mis) ipari feldolgozásra vagy konzerválásra, kopoltyú nélkül kibelezve

Mentes

0

0303 43 19

Fagyasztott skipjack vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus/Katsuwonus pela
mis) ipari feldolgozásra vagy konzerválásra, fej és kopoltyú nélkül, még
nem kibelezve

Mentes

0

0303 43 90

Fagyasztott skipjack vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus/Katsuwonus pela
mis) (kivéve ipari feldolgozásra vagy konzerválásra)

22

0

0303 44 11

Fagyasztott nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) ipari feldolgozásra vagy
konzerválásra

Mentes

0

0303 44 13

Fagyasztott nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) ipari feldolgozásra vagy
konzerválásra, kopoltyú nélkül kibelezve

Mentes

0

0303 44 19

Fagyasztott nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) ipari feldolgozásra vagy
konzerválásra, fej és kopoltyú nélkül, még nem kibelezve

Mentes

0

0303 44 90

Fagyasztott nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) (kivéve ipari feldolgo
zásra vagy konzerválásra)

22

0

0303 45 11

Fagyasztott kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) ipari feldolgozásra vagy
konzerválásra, egészben

Mentes

0

0303 45 13

Fagyasztott kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) ipari feldolgozásra vagy
konzerválásra, kopoltyú nélkül kibelezve

Mentes

0

0303 45 19

Fagyasztott kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) ipari feldolgozásra vagy
konzerválásra, fej és kopoltyú nélkül, még nem kibelezve

Mentes

0

0303 45 90

Fagyasztott kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) (kivéve ipari feldolgo
zásra vagy konzerválásra)

22

0

0303 46 11

Fagyasztott déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii) ipari feldolgozásra vagy
konzerválásra, egészben

Mentes

0

0303 46 13

Fagyasztott déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii) ipari feldolgozásra vagy
konzerválásra, kopoltyú nélkül kibelezve

Mentes

0

0303 46 19

Fagyasztott déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii) ipari feldolgozásra vagy
konzerválásra, fej és kopoltyú nélkül, még nem kibelezve

Mentes

0

0303 46 90

Fagyasztott déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii) (kivéve ipari feldol
gozásra vagy konzerválásra)

22

0

0303 49 31

Fagyasztott tonhal a „Thunnus” nemből (a Thunnus alalunga, Thunnus al
bacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus és Thunnus maccoyii kivételével),
ipari feldolgozásra vagy konzerválásra

Mentes

0
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0303 49 33

Fagyasztott tonhal a „Thunnus” nemből ipari feldolgozásra vagy konzer
válásra, fej és kopoltyú nélkül (a Thunnus alalunga, Thunnus albacares,
Thunnus obesus, Thunnus thynnus és Thunnus maccoyii kivételével)

Mentes

0

0303 49 39

Fagyasztott tonhal a „Thunnus” nemből ipari feldolgozásra vagy konzer
válásra, fej és kopoltyú nélkül, még nem kibelezve (a Thunnus alalunga,
Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus és Thunnus maccoyii
kivételével)

Mentes

0

0303 49 80

Fagyasztott tonhal a „Thunnus” nemből (kivéve ipari feldolgozásra vagy
konzerválásra, a Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus,
Thunnus thynnus és Thunnus maccoyii)

22

0

0303 51 00

Fagyasztott hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52 10

Fagyasztott tőkehal (Gadus morhua)

12

0

0303 52 30

Fagyasztott tőkehal (Gadus ogac)

12

0

0303 52 90

Fagyasztott tőkehal (Gadus macrocephalus)

12

0

0303 61 00

Fagyasztott kardhal (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

Fagyasztott atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

15

0

0303 71 10

Fagyasztott szardínia (Sardina pilchardus)

23

0

0303 71 30

Fagyasztott szardínia (Sardinops spp.) és szardella (Sardinella spp.),

15

0

0303 71 80

Fagyasztott kisméretű hering, brisling vagy spratt (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

Fagyasztott foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

Fagyasztott fekete tőkehal (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74 30

Fagyasztott makréla (Scomber scombrus és Scomber japonicus)

20

0

0303 74 90

Fagyasztott makréla (Scomber australasicus)

15

0

0303 75 20

Fagyasztott macskacápa (Squalus acanthias) fajból

6

0

0303 75 50

Fagyasztott macskacápa (Scyliorhinus spp.) fajból

6

0

0303 75 90

Fagyasztott cápa (kivéve macskacápa)

8

0
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Mentes

0

0303 76 00

Fagyasztott angolna (Anguilla spp.)

0303 77 00

Fagyasztott tengeri sügér (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78 11

Fagyasztott fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis) és
mélytengeri (mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

Fagyasztott argentin (dél-nyugat atlanti) szürke tőkehal (Merluccius
hubbsi)

15

0

0303 78 13

Fagyasztott déltengeri szürke tőkehal (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

Merluccius spp. nemhez tartozó szürke tőkehal fagyasztva (kivéve fok
földi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis), mélytengeri (mély
tengeri fokföldi), argentin (dél-nyugat atlanti) szürke tőkehal és délten geri
szürke tőkehal )

15

0

0303 78 90

Fagyasztott szürke tőkehal (Urophycis spp.)

15

0

0303 79 11

Fagyasztott ponty

8

0

0303 79 19

Fagyasztott édesvízi hal (kivéve szalmonidák, angolna és ponty)

8

0

0303 79 21

Az Euthynnus nemhez tartozó tengeri hal fagyasztva, ipari feldolgozásra
vagy konzerválásra, egészben (kivéve a 0303 43 alszám alá tartozó
skipjack vagy csíkoshasú bonitó)

Mentes

0

0303 79 23

Az Euthynnus nemhez tartozó tengeri hal fagyasztva, ipari feldolgozásra
vagy konzerválásra, fej és kopoltyú nélkül (kivéve a 0303 43 alszám alá
tartozó skipjack vagy csíkoshasú bonitó)

Mentes

0

0303 79 29

Az Euthynnus nemhez tartozó tengeri hal fagyasztva, ipari feldolgozásra
vagy konzerválásra, fej és kopoltyú nélkül, még nem kibelezve (kivéve a
0303 43 alszám alá tartozó skipjack vagy csíkoshasú bonitó)

Mentes

0

0303 79 31

Az Euthynnus nemhez tartozó tengeri hal fagyasztva (kivéve a 0303 43
alszám alá tartozó skipjack vagy csíkoshasú bonitó, illetve ipari feldol
gozásra vagy konzerválásra)

22

0

0303 79 35

Fagyasztott vörös álsügér (Sebastes marinus)

7,5

0

0303 79 37

Fagyasztott vörösálsügér (Sebastes spp.) (kivéve Sebastes marinus)

7,5

0

0303 79 41

A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal fagyasztva

12

0

0303 79 45

Fagyasztott vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

Fagyasztott gadóchal (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

Fagyasztott alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma) és sárga tőkehal
(Pollachius pollachius)

15

0
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0303 79 58

Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal fagyasztva

10

0

0303 79 65

Fagyasztott ajóka (szardella) (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

Fagyasztott tengeri durbincsfélék (Dentex dentex és Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

Fagyasztott aranyosfejű hal (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

Fagyasztott ördöghal (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

Fagyasztott kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou vagy Gadus pou
tassou)

7,5

0

0303 79 85

Fagyasztott déli kék tőkehal (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

Fagyasztott fattyúmakréla (scad) (Micromesistius australis, Trachurus tra
churus)

15

0

0303 79 92

Fagyasztott kék gránátoshal (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

Fagyasztott tengeri angolna (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

A Pelotreis flavilatus vagy a Peltorhamphus novaezelandiae fajhoz tartozó hal
fagyasztva

7,5

0

0303 79 98

Étkezésre alkalmas tengeri hal fagyasztva (a szalmonidák, lepényhalfé
lék, tonhal, skipjack, hering, tőkehal,kardhal és atlanti jéghal, szardínia,
ajóka, brisling vagy spratt, foltos tőkehal, fekete tőkehal, makréla, cápa,
angolna [Anguilla spp.], tengeri sügér, szürke tőkehal, a Euthynnus
nembe tartozó halak, a Sebastes nembe tartozó álsügérek, Boreogadus
saida fajhoz tartozó halak, vékonybajszú tőkehal, gadóchal, alaszkai tő
kehal és sárga tőkehal, az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal, ajóka,
tengeri durbincs, aranyosfejű hal, ördöghal, kék puha tőkehal, déli kék
tőkehal, fattyúmakréla, kék gránátoshal, tengeri angolna, Pelotreis flavila tus
vagy a Peltorhamphus novaezelandiae fajhoz tartozó hal kivételével)

15

0

0303 80 10

Dns vagy protamin-szulfát előállításához használt kemény és lágy ikra
fagyasztva

Mentes

0

0303 80 90

Fagyasztott halmáj és ikra (dns vagy protamin-szulfát előállításához
használt kemény és lágy ikra kivételével)

10

0

0304 11 10

Kardhal (Xiphias gladius) filéje frissen vagy hűtve

18

0

0304 11 90

Kardhal (Xiphias gladius) húsa (aprított is), frissen vagy hűtve (filé kivé
telével)

15

0

0304 12 10

Atlanti jéghal (Dissostichus spp.) Filéje frissen vagy hűtve

18

0

0304 12 90

Atlanti jéghal (Dissostichus spp.) Húsa (aprított is), frissen vagy hűtve (filé
kivételével)

15

0

57

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

0304 19 13

Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, On
corhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlani-óceáni lazac (Salmo
salar) és dunai lazac (Hucho hucho) filéje frissen, hűtve vagy fagyasztva

2

0

0304 19 15

Az Oncorhynchus mykiss fajhoz tartozó pisztráng filéje frissen vagy
hűtve, több mint 400 g tömegű

12

0

0304 19 17

Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On
corhynchus aguabonita)és Oncorhynchus gilae) filéje frissen vagy hűtve, leg
feljebb 400 g tömegű)

12

0

0304 19 19

Édesvízi hal filéje frissen vagy hűtve (kivéve pisztráng (Salmo trutta, On
corhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita és On
corhynchus gilae), csendes-óceáni lazac, atlanti-óceáni lazac és dunai la
zac)

9

0

0304 19 31

Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus
saida fajhoz tartozó hal filéje frissen vagy hűtve

18

0

0304 19 33

Halfilé fekete tőkehalból (Pollachius virens), frissen vagy hűtve

18

0

0304 19 35

Halfilé vörös álsügérekből (Sebastes spp.), frissen vagy hűtve

18

0

0304 19 39

Tengeri halfilé, frissen vagy hűtve (a kardhal és atlanti jéghal, tőkehal, a
Boreogadus saida fajhoz tartozó halak, fekete tőkehal és vörös álsügér
kivételével)

18

0

0304 19 91

Édesvízi hal húsa (aprított is), frissen vagy hűtve (filé kivételével)

8

0

0304 19 97

Heringhús (pillangófilé) frissen vagy hűtve

15

0

0304 19 99

Tengeri hal húsa (aprított is), frissen vagy hűtve (a kardhal, atlanti jég hal,
halfilé és heringhús (pillangófilé) kivételével)

15

0

0304 21 00

Kardhal (Xiphias gladius) filéje fagyasztva

7,5

0

0304 22 00

Atlanti jéghal (Dissostichus spp.) Filéje fagyasztva

15

0

0304 29 13

Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, On
corhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlani-óceáni lazac (Salmo
salar) és dunai lazac (Hucho hucho) filéje fagyasztva

2

0

0304 29 15

Az Oncorhynchus mykiss fajhoz tartozó pisztráng filéje fagyasztva, több
mint 400 g tömegű

12

0

0304 29 17

Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On
corhynchus aguabonita és Oncorhynchus gilae filéje fagyasztva, legfeljebb
400 g tömegű)

12

0
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0304 29 19

Édesvízi hal filéje fagyasztva (kivéve pisztráng (Salmo trutta, Oncorhyn
chus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita és Oncorhynchus
gilae), csendes-óceáni lazac, atlanti-óceáni lazac és dunai lazac)

9

0

0304 29 21

Fagyasztott tőkehalfilé (Gadus macrocephalus)

7,5

0

0304 29 29

Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó
hal filéje fagyasztva

7,5

0

0304 29 31

Fekete tőkehal (Pollachius virens) filéje fagyasztva

7,5

0

0304 29 33

Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus) filéje fagyasztva

7,5

0

0304 29 35

Vörös álsügér (Sebastes marinus) filéje fagyasztva

7,5

0

0304 29 39

Vörös álsügér (Sebastes spp.) filéje fagyasztva (kivéve Sebastes marinus)

7,5

0

0304 29 41

Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus) filéje fagyasztva

7,5

0

0304 29 43

Gadóchal (Molva spp.) Filéje fagyasztva

7,5

0

0304 29 45

Tonhal (a Thunnus nemből) és az Euthynnus nemhez tartozó hal filéje fa
gyasztva

18

0

0304 29 51

Fagyasztott makrélafilé (Scomber australasicus)

15

0

0304 29 53

Makréla (Scomber scombrus, Scomber japonicus) és az Orcynopsis unicolor
fajhoz tartozó hal filéje fagyasztva

15

0

0304 29 55

Fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis) és mélytengeri
(mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal (Merluccius paradoxus) filéje fa
gyasztva

7,5

0

0304 29 56

Argentin (dél-nyugat atlanti) szürke tőkehal (Merluccius hubbsi) filéje fa
gyasztva

7,5

0

0304 29 58

Merluccius spp. nemhez tartozó szürke tőkehal filéje fagyasztva (kivéve
fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis), mélytengeri
(mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal és déltengeri szürke tőkehal)

6,1

0

0304 29 59

Szürke tőkehal (Urophycis) filéje fagyasztva

7,5

0

0304 29 61

Macskacápa (Squalus acanthias és Scyliorhinys spp.) filéje fagyasztva

7,5

0

0304 29 69

Fagyasztott cápafilé (kivéve macskacápa)

7,5

0

0304 29 71

Sima lepényhal (Pleuronectes platessa) filéje fagyasztva

7,5

0

0304 29 73

Érdes lepényhal (Platichthys flesus) filéje fagyasztva

7,5

0
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0304 29 75

Fagyasztott hering (Clupea harengus, Clupea pallasii) filéje fagyasztva

15

0

0304 29 79

Rombuszhal (Lepidorhombus spp.) filéje fagyasztva

15

0

0304 29 83

Ördöghal (Lophius spp.) filéje fagyasztva

15

0

0304 29 85

Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma) filéje fagyasztva

13,7

0

0304 29 91

Kék gránátoshal (Macruronus novaezelandiae) filéje fagyasztva

7,5

0

0304 29 99

Tengeri halfilé fagyasztva (a kardhal, atlanti jéghal, tőkehal, a Boreogadus
saida fajhoz tartozó halak, fekete tőkehal, foltos tőkehal, vörös álsügér,
vékonybajszú tőkehal, gadóchal, tonhal, az Euthynnus nemhez tartozó hal,
makréla, az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal, szürke tőkehal, cápa,
sima lepényhal, érdes lepényhal, hering, rombuszhal, ördöghal, alaszkai
tőkehal vagy kék gránátoshal kivételével)

15

0

0304 91 00

Kardhal (Xiphias gladius) húsa (aprított is), fagyasztva (filé kivételével)

7,5

0

0304 92 00

Atlanti jéghal (Dissostichus spp.) húsa (aprított is), fagyasztva (filé kivéte
lével)

7,5

0

0304 99 10

Fagyasztott halpaszta (surimi)

14,2

0

0304 99 21

Édesvízi hal húsa (aprított is) fagyasztva (a filé kivételével)

8

0

0304 99 23

Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii) húsa (aprított is), fagyasztva (filé
kivételével)

15

0

0304 99 29

Vörös álsügér (Sebastes spp.) Húsa (aprított is), fagyasztva (filé kivételé
vel)

8

0

0304 99 31

Tőkehal (Gadus macrocephalus) húsa (aprított is), fagyasztva (filé kivételé
vel)

7,5

0

0304 99 33

Tőkehal (Gadus morhua) húsa (aprított is), fagyasztva (filé kivételével)

7,5

0

0304 99 39

Tőkehal (Gadus ogac) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó hal húsa (aprí
tott is), fagyasztva (filé kivételével)

7,5

0

0304 99 41

Fekete tőkehal (Pollachius virens) húsa (aprított is), fagyasztva (filé kivéte
lével)

7,5

0

0304 99 45

Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus) húsa (aprított is), fagyasztva (filé
kivételével)

7,5

0

0304 99 51

Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.) húsa (aprított is), fa
gyasztva (filé kivételével)

7,5

0
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0304 99 55

Rombuszhal húsa (aprított is) fagyasztva (a filé kivételével)

15

0

0304 99 61

Aranyosfejű hal (Brama spp.) húsa (aprított is), fagyasztva (filé kivételé
vel)

15

0

0304 99 65

Ördöghal (Lophius spp.) húsa (aprított is), fagyasztva (filé kivételével)

7,5

0

0304 99 71

Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou vagy Gadus poutassou) húsa
(aprított is), fagyasztva (filé kivételével)

7,5

0

0304 99 75

Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma) húsa (aprított is), fagyasztva (filé
és surimi kivételével)

7,5

0

0304 99 99

Tengeri hal húsa (aprított is), fagyasztva (a kardhal, atlanti jéghal, he ring,
vörös álsügér, a Sebastes fajhoz tartozó halak, tőkehal, Boreogadus saida
fajhoz tartozó halak, fekete tőkehal, foltos tőkehal, szürke tőkehal,
rombuszhal, aranyosfejű hal, ördöghal, kék puha tőkehal, alaszkai tőke hal
és filé kivételével)

7,5

0

0305 10 00

Emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból

13

0

0305 20 00

Halmáj és halikra szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva

11

0

0305 30 11

Tőkehal (Gadus macrocephalus) filéje szárítva, sózva vagy sós lében tartó
sítva, de nem füstölve

16

0

0305 30 19

Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó
hal filéje szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve

20

0

0305 30 30

Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, On
corhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo
salar) és dunai lazac (Hucho hucho) filéje sózva vagy sós lében tartósítva, de
nem füstölve

15

0

0305 30 50

Fekete vagy grönlandi óriás laposhal (Reinhardtius hippoglossoides) filéje
sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve

15

0

0305 30 90

Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de füstölve (tőkehal, va
lamint csendes-óceáni lazac, atlanti-óceáni lazac, dunai lazac, fekete
vagy grönlandi óriási laposhal filéje sózva vagy sós lében tartósítva ki
vételével)

16

0

0305 41 00

Füstölt csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu
scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac
(Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho), beleértve a filét is

13

0

0305 42 00

Füstölt hering (Clupea harengus, Clupea pallasii), beleértve a filét is

10

0

0305 49 10

Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides), füs
tölve, beleértve a filét is

15

0
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0305 49 20

Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus) füstölve, bele
értve a filét is

16

0

0305 49 30

Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), füs
tölve, beleértve a filét is

14

0

0305 49 45

Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On
corhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és On
corhynchus chrysogaster) füstölve, beleértve a filét is

14

0

0305 49 50

Angolna (Anguilla spp.) füstölve, beleértve a filét is

14

0

0305 49 80

Füstölt hal, beleértve a filét is (a csendes-óceáni lazac, atlanti-óceáni la
zac, dunai lazac, hering, fekete vagy grönlandi óriási laposhal, atlantióceáni óriási laposhal, makréla, pisztráng és angolna kivételével)

14

0

0305 51 10

Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) szárítva, de
nem sózva és füstölve (a filé kivételével)

13

0

0305 51 90

Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) szárítva, sózva,
nem füstölt klipphal (a filé kivételével)

13

0

0305 59 11

A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal, tőkehal szárítva, nem sózva és
füstölve (a filé kivételével)

13

0

0305 59 19

A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal, klipphal szárítva, sózva és nem
füstölve (a filé kivételével)

13

0

0305 59 30

Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii) szárítva, sózva is, nem füstölve
(a filé kivételével)

12

0

0305 59 50

Ajóka (szardella) (Engraulis spp.) szárítva, sózva is, nem füstölve (a filé
kivételével)

10

0

0305 59 70

Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus) szárítva, sózva is,
nem füstölve (a filé kivételével)

15

0

0305 59 80

Hal szárítva, sózva is, nem füstölve (a tőkehal, a Boreogadus saida fajhoz
tartozó halak, hering, ajóka, atlanti-óceáni óriási laposhal és filé kivéte
lével)

12

0

0305 61 00

Csak sózott vagy sós lében tartósított hering (Clupea harengus, Clupea
pallasii) (a filé kivételével)

12

0

0305 62 00

Csak sózott vagy sós lében tartósított tőkehal (Gadus morhua, Gadus
ogac, Gadus macrocephalus) (a filé kivételével)

13

0

0305 63 00

Csak sózott vagy sós lében tartósított ajóka (Engraulis spp.) (a filé kivé
telével)

10

0

0305 69 10

Csak sózott vagy sós lében tartósított, a Boreogadus saida fajhoz tartozó
halak (a filé kivételével)

13

0
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0305 69 30

Csak sózott vagy sós lében tartósított atlanti-óceáni óriási laposhal
(Hippoglossus hippoglossus) (a filé kivételével)

15

0

0305 69 50

Csak sózott vagy sós lében tartósított csendes-óceáni lazac (Oncorhyn
chus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus
rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho) (a
filé kivételével)

11

0

0305 69 80

Hal sózva vagy sós lében tartósítva, de nem szárítva, sem füstölve (a he
ring, tőkehal, ajóka, a Boreogadus saida fajhoz tartozó halak, atlanti-óce
áni óriási laposhal, a csendes-óceáni lazac, atlanti-óceáni lazac, dunai lazac
és filé kivételével)

12

0

0306 11 10

Fagyasztott rákfarok (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) Héjában
is, beleértve a rákfarkat héjában gőzölve vagy vízben forrázva is

12,5

0

0306 11 90

Fagyasztott languszta és más tengeri rák (Palinurus spp., Panulirus spp. és
Jasus spp.) Héjában is, beleértve a langusztát és más tengeri rákot hé jában
gőzölve vagy vízben forrázva is (kivéve rákfarok)

12,5

0

0306 12 10

Fagyaszott homár (Homarus spp.), egészben, beleértve a homárt héjában
gőzölve vagy vízben forrázva is

6

0

0306 12 90

Fagyasztott homár (Homarus spp.) (kivéve egészben)

16

0

0306 13 10

A pandalidae családhoz tartozó, fagyasztott garnélarák és fűrészes gar
nélarák, héjában is, beleértve a garnélarákot és fűrészes garnélarákot hé
jában gőzölve vagy vízben forrázva is

12

0

0306 13 30

A crangon nemhez tartozó, fagyasztott garnélarák, héjában is, beleértve a
garnélarákot héjában gőzölve vagy vízben forrázva is

18

0

0306 13 40

Piros ostorgarnélarák (Parapenaeus longirostris) fagyasztva, héjában is, be
leértve a garnélarákot héjában gőzölve vagy vízben forrázva is

12

0

0306 13 50

A Penaeus nemhez tartozó fagyasztott garnélarák, héjában is, beleértve a
garnélarákot héjában gőzölve vagy vízben forrázva is

12

0

0306 13 80

Fagyasztott garnélarák és fűrészes garnélarák, héjában is, beleértve a gar
nélarákot és fűrészes garnélarákot héjában gőzölve vagy vízben for
rázva is (a pandalidae, Crangon, piros ostorgarnélarák (Parapenaeus longi
rostris) és a Penaeus nemhez tartozó garnélarák kivételével)

12

0

0306 14 10

Más tengeri rák (Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. és Callinectes
sapidus) fagyasztva, héjában is, beleértve más tengeri rákot héjában gő
zölve vagy vízben forrázva is

7,5

0

0306 14 30

Tengeri rák (Cancer pagurus) fagyasztva, héjában is, beleértve más ten
geri rákot héjában gőzölve vagy vízben forrázva is

7,5

0
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0306 14 90

Tengeri rák fagyasztva, héjában is, beleértve más tengeri rákot héjában
gőzölve vagy vízben forrázva is (a Paralithodes camchaticus, Chionoecetes
spp., Callinectes sapidus, és Cancer pagurus kivételével)

7,5

0

0306 19 10

Folyami rák fagyasztva, héjában is, beleértve más folyami rákot héjában
gőzölve vagy vízben forrázva is

7,5

0

0306 19 30

Fagyaszott norvég homár (Nephrops norvegicus), héjában is, beleértve a
norvég homárt héjában gőzölve vagy vízben forrázva is

12

0

0306 19 90

Emberi fogyasztásra alkalmas fagyasztott rákféle, héjában is, beleértve a
rákfélét héjában, előzetesen gőzölve vagy vízben forrázva is (a lan
guszta, homár, garnélarák, fűrészes garnélarák, tengeri rák, folyami rák és
norvég homár kivételével) emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és
labdacs (pellet) rákféléből, fagyasztva

12

0

0306 21 00

Languszta és más tengeri rák (Palinurus spp., Panulirus spp. és Jasus
spp.), héjában is, élve, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, bele
értve a langusztát és más tengeri rákot héjában gőzölve vagy vízben
forrázva is

12,5

0

0306 22 10

Élő homár (Homarus spp.)

8

0

0306 22 91

Egész homár szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, beleértve a ho
márt héjában gőzölve vagy vízben forrázva is

8

0

0306 22 99

Homár (Homarus spp.) részei szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva,
beleértve a homár részeit héjában gőzölve vagy vízben forrázva is

10

0

0306 23 10

A Pandalidae családhoz tartozó garnélarák és fűrészes garnélarák, héjá ban
is, élve, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, beleértve a garné larákot
és fűrészes garnélarákot héjában gőzölve vagy vízben forrázva is

12

0

0306 23 31

A Crangon nemhez tartozó garnélarák, héjában is, frissen, hűtve, gő
zölve vagy vízben forrázva

18

0

0306 23 39

A Crangon nemhez tartozó garnélarák, héjában is, élve, szárítva, sózva
vagy sós lében tartósítva, beleértve a garnélarékot héjában gőzölve
vagy vízben forrázva is, hűtve is

18

0

0306 23 90

Garnélarák és fűrészes garnélarák, héjában is, élve, szárítva, sózva vagy sós
lében tartósítva, beleértve a garnélarákot héjában gőzölve vagy víz ben
forrázva is (kivéve Pandalidae és Crangon)

12

0

0306 24 30

Más tengeri rák (Cancer pagurus), héjában is, élve, szárítva, sózva vagy
sós lében tartósítva, beleértve más tengeri rákot héjában gőzölve vagy
vízben forrázva is

7,5

0

0306 24 80

Más tengeri rák, héjában is, élve, szárítva, sózva vagy sós lében tartó
sítva, beleértve más tengeri rákot héjában gőzölve vagy vízben forrázva is
(kivéve Cancer pagurus)

7,5

0
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0306 29 10

Folyami rák, héjában is, élve, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva,
beleértve a folyami rákot héjában gőzölve vagy vízben forrázva is

7,5

0

0306 29 30

Norvég homár (Nephrops norvegicus), héjában is, élve, szárítva, sózva
vagy sós lében tartósítva, beleértve a norvég homárt héjában gőzölve
vagy vízben forrázva is

12

0

0306 29 90

Emberi fogyasztásra alkalmas rákféle, héjában is, élve, frissen vagy
hűtve, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, beleértve a rákfélét hé
jában előzetesen gőzölve vagy vízben forrázva is (a languszta, homár,
garnélarák és fűrészes garnélarák, tengeri rák, folyami rák és norvég
homár kivételével) emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs
(pellet) rákféléből (kivéve fagyasztva)

12

0

0307 10 10

Lapos osztriga (Ostrea spp.), élve, egyenként legfeljebb 40 g tömegű,
kagylóval együtt

Mentes

0

0307 10 90

Osztriga, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében
tartósítva (kivéve a lapos osztrigát (Ostrea spp.), élve, egyenként legfel
jebb 40 g tömegű, kagylóval együtt)

9

0

0307 21 00

Fésűskagyló, ideértve a királynő-fésűskagylót is, a Pecten, Chlamys vagy
Placopecten nemből, élve, frissen vagy hűtve, kagylóban is

8

0

0307 29 10

Szent jakab kagyló (Pecten maximus), kagylóban is, fagyasztva

8

0

0307 29 90

Fésűskagyló, ideértve a királynő-fésűskagylót is, a Pecten, Chlamys vagy
Placopecten nemből, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva,
kagylóban is (kivéve szent-jakab kagyló (Pecten maximus))

8

0

0307 31 10

Éti kagyló (Mytilus spp.), élve, frissen vagy hűtve, kagylóban is

10

0

0307 31 90

Éti kagyló (Perna spp.), élve, frissen vagy hűtve, kagylóban is

8

0

0307 39 10

Éti kagyló (Mytilus spp.), fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tar
tósítva, kagylóban is

10

0

0307 39 90

Éti kagyló (Perna spp.), fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartó
sítva, kagylóban is

8

0

0307 41 10

Tintahal (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), élve, frissen
vagy hűtve, kagylóban is

8

0

0307 41 91

Tintahal (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus), élve, frissen vagy hűtve,
kagylóban is

6

0

0307 41 99

Tintahal (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. és Sepioteuthis spp.), élve,
frissen vagy hűtve, héj nélkül is (kivéve Ommastrephes sagittatus)

8

0

0307 49 01

Kis tintahal (Sepiola rondeleti) fagyasztva, kagylóban is

6

0
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0307 49 11

Tintahal (Sepiola) fagyasztva, kagylóban is (a (Sepiola rondeleti) kivételé vel)

8

0

0307 49 18

Fagyasztott tintahal (Sepia officinalis) és (Rossia macrosoma), kagylóban is

8

0

0307 49 31

Fagyasztott tintahal (Loligo vulgaris), kagylóban is

6

0

0307 49 33

Fagyasztott tintahal (Loligo pealei), kagylóban is

6

0

0307 49 35

Fagyasztott tintahal (Loligo patagonica)

6

0

0307 49 38

Fagyasztott tintahal (Loligo spp.) (a Loligo vulgaris, pealei és patagonica ki
vételével)

6

0

0307 49 51

Fagyasztott tintahal (Ommastrephes sagittatus), kagylóban is

6

0

0307 49 59

Fagyasztott tintahal (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. és Sepioteuthis
spp.), héj nélkül is (kivéve Ommastrephes sagittatus)

8

0

0307 49 71

Tintahal (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), szárítva, sózva
vagy sós lében tartósítva, kagylóban is

8

0

0307 49 91

Tintahal (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus), szárítva, sózva vagy sós
lében tartósítva, kagylóban is

6

0

0307 49 99

Tintahal (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. és Sepioteuthis spp.), szá
rítva, sózva vagy sós lében tartósítva, héj nélkül is (kivéve Ommastrephes
sagittatus)

8

0

0307 51 00

Polip (Octopus spp.), élve, frissen vagy hűtve

8

0

0307 59 10

Polip (Octopus spp.), fagyasztva

8

0

0307 59 90

Polip (Octopus spp.), szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva

8

0

0307 60 00

Csiga élve, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, szárítva vagy sós lében tar
tósítva, kagylóban is (a tengeri csiga kivételével)

Mentes

0

0307 91 00

Emberi fogyasztásra alkalmas puhatestű állat, kagylóban is, beleértve a
tengeri sünt is, tengeri uborkát és más gerinctelen víziállatot (a rákfé lék
kivételével); élve, frissen vagy hűtve; emberi fogyasztásra alkalmas liszt,
dara és labdacs (pellet) gerinctelen víziállatból (a rákfélék kivételé vel),
frissen vagy hűtve (az osztriga, királynő-fésűskagyló, királynő-fé
sűskagyló a Pecten, Chlamys vagy placoPecten nemből, éti kagyló (Mytilus
spp., Perna spp.), tintahal (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola
spp.), polip (Octopus spp.) és a tengeri csigától eltérő csiga kivételével)

11

0

0307 99 11

(Illex spp.), kagylóban is, fagyasztva

8

0
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8

0

Mentes

0

0307 99 13

Csíkos venus és a Veneridae család más fajai kagylóban is, fagyasztva

0307 99 15

Medúza (Rhopilema spp.) Fagyasztva

0307 99 18

Emberi fogyasztásra alkalmas puhatestű állat, kagylóban is, beleértve a
tengeri sünt is, tengeri uborkát és más gerinctelen víziállatot (a rákfé lék
kivételével) fagyasztva emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs
(pellet) gerinctelen víziállatból (a rákfélék kivételével), fa gyasztva (az
osztriga, királynő-fésűskagyló, királynő-fésűskagyló a Pecten, Chlamys vagy
placoPecten nemből, éti kagyló (Mytilus spp., Perna spp.), tintahal (Sepia
officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), polip (Octopus spp.) és a tengeri
csigától eltérő csiga, Illex spp., kagyló és a Veneridae családba tartozó
más puhatestűek, valamint a medúza (Rhopilema spp.) kivételével)

11

0

0307 99 90

Emberi fogyasztásra alkalmas puhatestű állat, kagylóban is, beleértve a
tengeri sünt is, tengeri uborkát és más gerinctelen víziállatot (a rákfé lék
kivételével), szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fo
gyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) gerinctelen víziállatból (a
rákfélék kivételével), (az osztriga, királynő-fésűskagyló, királynő-fé
sűskagyló a Pecten, Chlamys vagy Placopecten nemből, éti kagyló (Mytilus
spp., Perna spp.), tintahal (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola
spp.), polip (Octopus spp.) és a tengeri csigától eltérő csiga, frissen,
hűtve vagy fagyasztva kivételével)

11

0

0401 10 10

Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, legfeljebb 2
literes közvetlen kiszerelésben, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőa
nyag hozzáadása nélkül

13,8 EUR/100 kg/
net

—

0401 10 90

Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül (a legfeljebb 2 literes
közvetlen kiszerelésűek kivételével)

12,9 EUR/100 kg/
net

—

0401 20 11

Tej és tejszín, 1 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 3 tömegszá
zalék zsírtartalommal, legfeljebb 2 literes közvetlen kiszerelésben, nem
sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

18,8 EUR/100 kg/
net

—

0401 20 19

Tej és tejszín, 1 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 3 tömegszá
zalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadása nélkül (a legfeljebb 2 literes közvetlen kiszerelésűek kivéte
lével)

17,9 EUR/100 kg/
net

—

0401 20 91

Tej és tejszín, 3 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 6 tömegszá
zalék zsírtartalommal, legfeljebb 2 literes közvetlen kiszerelésben, nem
sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

22,7 EUR/100 kg/
net

—

0401 20 99

Tej és tejszín, 3 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 6 tömegszá
zalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadása nélkül (a legfeljebb 2 literes közvetlen kiszerelésűek kivéte
lével)

21,8 EUR/100 kg/
net

—

0401 30 11

Tej és tejszín, 6 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 21 tömeg
százalék zsírtartalommal, legfeljebb 2 literes közvetlen kiszerelésben, nem
sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

57,5 EUR/100 kg/
net

—
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0401 30 19

Tej és tejszín, 6 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 21 tömeg
százalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadása nélkül (a legfeljebb 2 literes közvetlen kiszerelésűek kivéte
lével)

56,6 EUR/100 kg/
net

—

0401 30 31

Tej és tejszín, 21 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 45 tömeg
százalék zsírtartalommal, legfeljebb 2 literes közvetlen kiszerelésben, nem
sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

110 EUR/100 kg/net

—

0401 30 39

Tej és tejszín, 21 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 45 tömeg
százalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadása nélkül (a legfeljebb 2 literes közvetlen kiszerelésűek kivéte
lével)

109,1 EUR/100 kg/
net

—

0401 30 91

Tej és tejszín, több mint 45 tömegszázalék zsírtartalommal, legfeljebb 2
literes közvetlen kiszerelésben, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőa nyag
hozzáadása nélkül

183,7 EUR/100 kg/
net

—

0401 30 99

Tej és tejszín, több mint 45 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sű
rítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül (a legfeljebb 2 li
teres közvetlen kiszerelésűek kivételével)

182,8 EUR/100 kg/
net

—

0402 10 11

Tej- és tejszínpor, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal, legfel
jebb 2,5 kg-os közvetlen kiszerelésben, nem édesítve

125,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 10 19

Tej és tejszín szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalom
mal, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, több mint 2,5 kgos kiszerelésben

118,8 EUR/100 kg/
net

7

0402 10 91

Tej és tejszín szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalom
mal, cukor hozzáadásával, legfeljebb 2,5 kg-os közvetlen kiszerelésben.

1,19 EUR/kg
+ 27,5 EUR/100 kg/
net

7

0402 10 99

1,19 EUR/kg
Tej és tejszín szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalom
mal, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, több mint 2,5 kg-os + 21 EUR/100 kg/ net
közvetlen kiszerelésben

7

0402 21 11

Tej és tejszín szilárd alakban, több mint 1,5 tömegszázalék zsírtarta
lommal, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb
2,5 kg-os közvetlen kiszerelésben

135,7 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 17

Tej- és tejszínpor szilárd alakban, 1,5 tömegszázaléknál magasabb, de
legfeljebb 11 tömegszázalék, zsírtartalommal, 2,5 kg-osnál nagyobb
közvetlen kiszerelésben, nem édesítve

130,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 19

Tej- és tejszínpor szilárd alakban, 11 tömegszázaléknál magasabb, de
legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal, 2,5 kg-osnál nagyobb
közvetlen kiszerelésben vagy más kiszerelésben, nem édesítve

130,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 91

Tej és tejszín szilárd alakban, 27 tömegszázaléknál magasabb zsírtarta
lommal, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb
2,5 kg-os közvetlen kiszerelésben

167,2 EUR/100 kg/
net

7

0402 21 99

Tej- és tejszínpor szilárd alakban, 27 tömegszázaléknál magasabb zsír
tartalommal, 2,5 kg-osnál nagyobb közvetlen kiszerelésben, nem éde sítve

161,9 EUR/100 kg/
net

7
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0402 29 11

Speciális csecsemőtej, szilárd alakban, édesítve, 10 tömegszázaléknál
magasabb, de legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal, légmente sen
zárt, legfeljebb 500 g tömegű tartályban

1,31 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/ net

7

0402 29 15

Tej- és tejszínpor szilárd alakban, 1,5 tömegszázaléknál magasabb, de
1,31 EUR/kg
legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal, legfeljebb 2,5 kg-os köz + 22 EUR/100 kg/ net
vetlen kiszerelésben, édesítve (a csecsemők részére készített, legfeljebb 500
grammos, légmentesen lezárt tartályban kiszerelt termék kivételé vel)

7

0402 29 19

Tej- és tejszínpor szilárd alakban, 1,5 tömegszázaléknál magasabb, de
legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal, 2,5 kg-osnál nagyobb
közvetlen kiszerelésben, édesítve

1,31 EUR/kg
+ 16,8 EUR/100 kg/
net

7

0402 29 91

Tej és tejszín szilárd alakban, több mint 27 tömegszázalék zsírtartalom
mal, édesítve, legfeljebb 2,5 kg-os közvetlen kiszerelésben

1,62 EUR/kg
+ 22 EUR/100 kg/ net

7

0402 29 99

Tej és tejszín szilárd alakban, több mint 27 tömegszázalék zsírtartalom
mal, cukor hozzáadásával, több mint 2,5 kg-os közvetlen kiszerelésben.

1,62 EUR/kg
+ 16,8 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 11

Tej és tejszín, sűrített, legfeljebb 8 tömegszázalék zsírtartalommal, leg
feljebb 2,5 kg-os közvetlen kiszerelésben, nem édesítve (a tej- és tejszín por
kivételével)

34,7 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 19

Tej és tejszín, sűrített, legfeljebb 8 tömegszázalék zsírtartalommal, 2,5
kg-osnál nagyobb közvetlen kiszerelésben, nem édesítve (a tej- és
tejszínpor kivételével)

34,7 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 31

Tej és tejszín, sűrített, 8 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 10
tömegszázalék zsírtartalommal, legfeljebb 2,5 kg-os közvetlen kiszere
lésben, nem édesítve (a tej- és tejszínpor kivételével)

43,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 39

Tej és tejszín, sűrített, 8 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 10
tömegszázalék zsírtartalommal, 2,5 kg-osnál nagyobb közvetlen kisze
relésben, nem édesítve (a tej- és tejszínpor kivételével)

43,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 51

Tej és tejszín, sűrített, 10 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 45
tömegszázalék zsírtartalommal, legfeljebb 2,5 kg-os közvetlen kiszere
lésben, nem édesítve (a tej- és tejszínpor kivételével)

110 EUR/100 kg/net

7

0402 91 59

Tej és tejszín, sűrített, 10 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 45
tömegszázalék zsírtartalommal, 2,5 kg-osnál nagyobb közvetlen kisze
relésben, nem édesítve (a tej- és tejszínpor kivételével)

109,1 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 91

Tej és tejszín, sűrített, 45 tömegszázaléknál magasabb zsírtartalommal,
legfeljebb 2,5 kg-os közvetlen kiszerelésben, nem édesítve (a tej- és tej
színpor kivételével)

183,7 EUR/100 kg/
net

7

0402 91 99

Tej és tejszín, sűrített, 45 tömegszázaléknál magasabb zsírtartalommal, 2,5
kg-osnál nagyobb közvetlen kiszerelésben, nem édesítve (a tej- és
tejszínpor kivételével)

182,8 EUR/100 kg/
net

7
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0402 99 11

Tej és tejszín, sűrített, legfeljebb 9,5 tömegszázalék zsírtartalommal,
legfeljebb 2,5 kg-os közvetlen kiszerelésben, édesítve (a tej- és tejszín por
kivételével)

57,2 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 19

Tej és tejszín, sűrített, legfeljebb 9,5 tömegszázalék zsírtartalommal, 2,5
kg-osnál nagyobb közvetlen kiszerelésben, édesítve (a tej- és tejszín por
kivételével)

57,2 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 31

Tej és tejszín, sűrített, 9,5 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 45
tömegszázalék zsírtartalommal, legfeljebb 2,5 kg-os közvetlen kiszere
lésben, édesítve (a tej- és tejszínpor kivételével)

1,08 EUR/kg
+ 19,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 39

Tej és tejszín, sűrített, 9,5 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 45
tömegszázalék zsírtartalommal, 2,5 kg-osnál nagyobb közvetlen kisze
relésben, édesítve (a tej- és tejszínpor kivételével)

1,08 EUR/kg
+ 18,5 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 91

Tej és tejszín, sűrített, 45 tömegszázaléknál magasabb zsírtartalommal,
legfeljebb 2,5 kg-os közvetlen kiszerelésben, édesítve (a tej- és tejszín por
kivételével)

1,81 EUR/kg
+ 19,4 EUR/100 kg/
net

7

0402 99 99

Tej és tejszín, sűrített, 45 tömegszázaléknál magasabb zsírtartalommal, 2,5
kg-osnál nagyobb közvetlen kiszerelésben, édesítve (a tej- és tejszín por
kivételével)

1,81 EUR/kg
+ 18,5 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 11

Joghurt (kivéve ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadá
sával) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb 3 tö
megszázalék zsírtartalommal

20,5 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 13

Joghurt (kivéve ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadá
sával), cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, több mint 3, de
legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal

24,4 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 19

Joghurt (kivéve ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadá
sával), cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, több mint 6 tö
megszázalék zsírtartalommal

59,2 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 31

Joghurt (kivéve ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadá
sáva)l, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, legfeljebb 3 tömeg
százalék zsírtartalommal

0,17 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 33

Joghurt (kivéve ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadá
sával), cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, több mint 3, de
legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal

0,20 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 39

Joghurt (kivéve ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadá
sával), cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, több mint 6 tö
megszázalék zsírtartalommal

0,54 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 10 51

Joghurt sűrítve is, ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáa
dásával, édesítve, szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék tejzsír
tartalommal

8,3 + 95 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 53

Joghurt sűrítve is, ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáa
dásával, édesítve, szilárd alakban, több mint 1,5 de legfeljebb 27 tö
megszázalék tejzsírtartalommal

8,3 + 130,4 EUR/
100 kg/net

7
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0403 10 59

Joghurt sűrítve is, ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáa
dásával, édesítve, szilárd alakban, több mint 27 tömegszázalék tejzsír
tartalommal

8,3 + 168,8 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 91

Joghurt sűrítve is, ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáa
dásával, édesítve, legfeljebb 3 tömegszázalék tejzsírtartalommal (kivéve
szilárd alakban)

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 93

Joghurt sűrítve is, ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáa
dásával, édesítve, több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék tejzsírtar
talommal (kivéve szilárd alakban)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 10 99

Joghurt sűrítve is, ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáa
dásával, édesítve, több mint 6 tömegszázalék tejzsírtartalommal (kivéve
szilárd alakban)

8,3 + 26,6 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 11

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl szi
lárd alakban, nem édesítve, zsírtartalma legfeljebb 1,5 tömegszázalék (a
joghurt, illetve az ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával készült
készítmények kivételével)

100,4 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 13

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl szi
lárd alakban, nem édesítve, zsírtartalma meghaladja a 1,5 tömegszáza
lékot, de legfeljebb 27 tömegszázalék (a joghurt, illetve az ízesítés, gyü
mölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával készült készítmények kivételével)

135,7 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 19

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl szi
lárd alakban, nem édesítve, zsírtartalma meghaladja a 27 tömegszázalé kot
(a joghurt, illetve az ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásá val
készült készítmények kivételével)

167,2 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 31

0,95 EUR/kg
Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl szi
lárd alakban, édesítve, zsírtartalma legfeljebb 1,5 tömegszázalék (a jog + 22 EUR/100 kg/ net
hurt, illetve az ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával készült
készítmények kivételével)

7

0403 90 33

1,31 EUR/kg
Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl szi
lárd alakban, édesítve, zsírtartalma meghaladja a 1,5 tömegszázalékot, de + 22 EUR/100 kg/ net
legfeljebb 27 tömegszázalék (a joghurt, illetve az ízesítés, gyümölcs, dió
vagy kakaó hozzáadásával készült készítmények kivételével)

7

0403 90 39

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl szi
1,62 EUR/kg
lárd alakban, édesítve, zsírtartalma meghaladja a 27 tömegszázalékot (a + 22 EUR/100 kg/ net
joghurt, illetve az ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával készült
készítmények kivételével)

7

0403 90 51

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sű
rítve is, nem édesítve, zsírtartalma legfeljebb 3 tömegszázalék (a joghurt,
illetve a szilárd alakban, valamint ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó
hozzáadásával készült készítmények kivételével)

7
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0403 90 53

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sű
rítve is, nem édesítve, zsírtartalma több mint 3 de legfeljebb 6 tömeg
százalék (a joghurt, illetve a szilárd alakban, valamint ízesítés, gyü
mölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával készült készítmények kivételével)

24,4 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 59

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sű
rítve is, nem édesítve, zsírtartalma meghaladja a 6 tömegszázalékot (a
joghurt, illetve a szilárd alakban, valamint ízesítés, gyümölcs, dió vagy
kakaó hozzáadásával készült készítmények kivételével)

59,2 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 61

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sű
rítve is, édesítve, zsírtartalma legfeljebb 3 tömegszázalék (a joghurt, il
letve a szilárd alakban, valamint ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó
hozzáadásával készült készítmények kivételével)

0,17 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 63

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sű
rítve is, édesítve, zsírtartalma több mint 3 de legfeljebb 6 tömegszáza lék
(a joghurt, illetve a szilárd alakban, valamint ízesítés, gyümölcs, dió vagy
kakaó hozzáadásával készült készítmények kivételével)

0,20 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 69

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sű
rítve is, édesítve, zsírtartalma meghaladja a 6 tömegszázalékot (a jog hurt,
illetve a szilárd alakban, valamint ízesítés, gyümölcs, dió vagy ka kaó
hozzáadásával készült készítmények kivételével)

0,54 EUR/kg
+ 21,1 EUR/100 kg/
net

7

0403 90 71

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl íze
sítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával, édesítve is, szilárd alak
ban, zsírtartalma legfeljebb 1,5 tömegszázalék (a joghurt kivételével)

8,3 + 95 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 73

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl íze
sítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával, édesítve is, szilárd alak
ban, zsírtartalma több mint 1,5, de legfeljebb 27 tömegszázalék (a jog hurt
kivételével)

8,3 + 130,4 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 79

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl íze
sítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával, édesítve is, szilárd alak
ban, zsírtartalma több mint 27 tömegszázalék (a joghurt kivételével)

8,3 + 168,8 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 91

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl, sű
rítve is, ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával, édesítve is,
zsírtartalma több mint 27 tömegszázalék (kivéve szilárd alakban és jog
hurt)

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/net

7
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0403 90 93

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl, sű
rítve is, ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával, édesítve is,
zsírtartalma több mint 3, de legfeljebb 6 tömegszázalék (kivéve szilárd
alakban és joghurt)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/net

7

0403 90 99

Író, aludttej, tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl, sű
rítve is, ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával, édesítve is,
zsírtartalma több mint 6 tömegszázalék (kivéve szilárd alakban és jog
hurt)

8,3 + 26,6 EUR/
100 kg/net

7

0404 10 02

Tejsavó és módosított savó, por, granulátum vagy más szilárd alakban,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitro
géntartalom × 6,38) legfeljebb15 tömegszázalék és zsírtartalma legfel jebb
1,5 tömegszázalék

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

Tejsavó és módosított savó, por, granulátum vagy más szilárd alakban,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitro
géntartalom × 6,38) legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma meg
haladja a 1,5 tömegszázalékot, de legfeljebb 27 tömegszázalék

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 06

Tejsavó és módosított savó, por, granulátum vagy más szilárd alakban,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitro
géntartalom × 6,38) legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma meg
haladja a 27 tömegszázalékot

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 12

Tejsavó és módosított savó, por, granulátum vagy más szilárd alakban,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitro
géntartalom × 6,38) meghaladja a 15 tömegszázalékot és zsírtartalma
legfeljebb 1,5 tömegszázalék

100,4 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 14

Tejsavó és módosított savó, por, granulátum vagy más szilárd alakban,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitro
géntartalom × 6,38) meghaladja a 15 tömegszázalékot és zsírtartalma
meghaladja a 1,5 tömegszázalékot, de legfeljebb 27 tömegszázalék

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 16

Tejsavó és módosított savó, por, granulátum vagy más szilárd alakban,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitro
géntartalom × 6,38) meghaladja a 15 tömegszázalékot és zsírtartalma
meghaladja a 27 tömegszázalékot

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 26

Tejsavó és módosított savó, por, granulátum vagy más szilárd alakban,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, fehérjetartalma (nitrogén
tartalom × 6,38) legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma legfeljebb 1,5
tömegszázalék

0,07 EUR/kg/net
+ 16,8 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 28

Tejsavó és módosított savó, por, granulátum vagy más szilárd alakban,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, fehérjetartalma (nitrogén
tartalom × 6,38) legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma megha
ladja a 1,5 tömegszázalékot, de legfeljebb 27 tömegszázalék

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 32

Tejsavó és módosított savó, por, granulátum vagy más szilárd alakban,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, fehérjetartalma (nitrogén
tartalom × 6,38) legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma több mint 27
tömegszázalék

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0
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0404 10 34

Tejsavó és módosított savó, por, granulátum vagy más szilárd alakban,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, fehérjetartalma (nitrogén
tartalom × 6,38) meghaladja a 15 tömegszázalékot és zsírtartalma leg
feljebb 1,5 tömegszázalék

0,95 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 36

Tejsavó és módosított savó, por, granulátum vagy más szilárd alakban,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, fehérjetartalma (nitrogén
tartalom × 6,38) meghaladja a 15 tömegszázalékot és zsírtartalma
meghaladja a 1,5 tömegszázalékot, de legfeljebb 27 tömegszázalék

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 38

Tejsavó és módosított savó, por, granulátum vagy más szilárd alakban,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, fehérjetartalma (nitrogén
tartalom × 6,38) meghaladja a 15 tömegszázalékot és zsírtartalma
meghaladja a 27 tömegszázalékot

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 48

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38) legfeljebb 15
tömegszázalék és zsírtartalma legfeljebb 1,5 tömegszázalék (kivéve por,
granulátum vagy más szilárd alakban)

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38) legfeljebb 15
tömegszázalék és zsírtartalma több mint 1,5 tömegszázalék, de leg feljebb
27 tömegszázalék (kivéve por, granulátum vagy más szilárd alakban)

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 54

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38) legfeljebb 15
tömegszázalék és zsírtartalma több mint 27 tömegszázalék (kivéve por,
granulátum vagy más szilárd alakban)

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 56

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38) legfeljebb 15
tömegszázalék és zsírtartalma legfeljebb 1,5 tömegszázalék (kivéve por,
granulátum vagy más szilárd alakban)

100,4 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 58

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38) több mint 15
tömegszázalék és zsírtartalma több mint 1,5 tömegszázalék, de leg feljebb
27 tömegszázalék (kivéve por, granulátum vagy más szilárd alakban)

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 62

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38) legfeljebb 15
tömegszázalék és zsírtartalma több mint 27 tömegszázalék (kivéve por,
granulátum vagy más szilárd alakban)

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 72

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38) legfeljebb 15
tömegszázalék és zsírtartalma legfeljebb 1,5 tömegszázalék (kivéve por,
granulátum vagy más szilárd alakban)

0,07 EUR/kg/net
+ 16,8 EUR/100 kg/
net

0
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0404 10 74

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38) több mint 15
tömegszázalék és zsírtartalma több mint 1,5 tömegszázalék, de legfel jebb
27 tömegszázalék (kivéve por, granulátum vagy más szilárd alak ban)

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 76

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38) legfeljebb 15
tömegszázalék és zsírtartalma több mint 27 tömegszázalék (kivéve por,
granulátum vagy más szilárd alakban)

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 78

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38) több mint 15
tömegszázalék és zsírtartalma legfeljebb 1,5tömegszázalék (kivéve por,
granulátum vagy más szilárd alakban)

0,95 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 82

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38) több mint 15
tömegszázalék és zsírtartalma több mint 1,5 tömegszázalék, de legfel jebb
27 tömegszázalék (kivéve por, granulátum vagy más szilárd alak ban)

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 10 84

Tejsavó és módosított savó, sűrítve is, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38) több mint 15
tömegszázalék és zsírtartalma több mint 27 tömegszázalék (kivéve por,
granulátum vagy más szilárd alakban)

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 21

Másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készít
mény, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma
legfeljebb 1,5 tömegszázalék

100,4 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 23

Másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készít
mény, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma
meghaladja a 1,5 tömegszázalékot, de legfeljebb 27 tömegszázalék

135,7 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 29

Másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készít
mény, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma
meghaladja a 27 tömegszázalékot

167,2 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 81

Másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készít
mény, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával és zsírtartalma leg
feljebb 1,5 tömegszázalék

0,95 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 83

Másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készít
mény, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával és zsírtartalma meg
haladja a 1,5 tömegszázalékot, de legfeljebb 27 tömegszázalék

1,31 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0404 90 89

Másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készít
mény, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával és zsírtartalma meg
haladja a 27 tömegszázalékot

1,62 EUR/kg/net
+ 22 EUR/100 kg/
net

0

0405 10 11

Természetes vaj, legalább 80, de legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtarta
lommal, legfeljebb nettó 1 kg-os kiszerelésben (a víztelenített vaj és a
ghee kivételével)

189,6 EUR/100 kg/
net

—
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0405 10 19

Természetes vaj, legalább 80, de legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtarta
lommal (a legfeljebb nettó 1 kg-os kiszerelésűek és a víztelenített vaj és a
ghee kivételével)

189,6 EUR/100 kg/
net

—

0405 10 30

Rekombinált vaj, legalább 80, de legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtarta
lommal (a víztelenített vaj és a ghee kivételével)

189,6 EUR/100 kg/
net

—

0405 10 50

Savóvaj, legalább 80, de legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtartalommal (a
víztelenített vaj és a ghee kivételével)

189,6 EUR/100 kg/
net

—

0405 10 90

Vaj, 80-nál nagyobb, de legfeljebb 95 tömegszázalék zsírtartalommal (a
víztelenített vaj és a ghee kivételével)

231,3 EUR/100 kg/
net

—

0405 20 10

Kenhető tejkészítmények (vajkrém), legalább 39 tömegszázalék, de 60
tömegszázaléknál alacsonyabb zsírtartalommal.

9 + EA

5

0405 20 30

Kenhető tejkészítmények (vajkrém), legalább 60, de legfeljebb 75 tö
megszázalék zsírtartalommal

9 + EA

5

0405 20 90

Kenhető tejkészítmények (vajkrém), 75 tömegszázaléknál magasabb, de 80
tömegszázaléknál alacsonyabb zsírtartalommal

189,6 EUR/100 kg/
net

—

0405 90 10

Tejből nyert zsír és olaj, legalább 99,3 tömegszázalék zsírtartalommal és
legfeljebb 0,5 tömegszázalék víztartalommal

231,3 EUR/100 kg/
net

—

0405 90 90

Tejből nyert zsír és olaj, víztelenített vaj és ghee (a legalább 99,3 tö
megszázalék zsírtartalmú és legfeljebb 0,5 tömegszázalék víztartalmú
készítmények, a természetes vaj, a rekombinált vaj és a savóvaj kivételé
vel)

231,3 EUR/100 kg/
net

—

0406 10 20

Friss, érleletlen vagy különlegesen nem kezelt sajt, beleértve a savósajtot és a
túrót is, legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal

185,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 10 80

Friss, érleletlen vagy különlegesen nem kezelt sajt, beleértve a savósajtot és a
túrót is, több mint 40 tömegszázalék zsírtartalommal

221,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 20 10

Glarus herb sajt (schabziger néven ismert), reszelt vagy őrölt

7,7

7

0406 20 90

Reszelt vagy őrölt sajt (a schabziger néven ismert glarus herb sajt kivé
telével)

188,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 30 10

Ömlesztett sajt, nem reszelve, nem őrölve, amely kizárólag ementáli,
gruyère és appenzell, esetleg glarus herb (schabziger néven ismert) saj
tokat tartalmaz, kiskereskedelmi kiszerelésben, szárazanyagra számítva
legfeljebb 56 tömegszázalék zsírtartalommal

144,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 30 31

Ömlesztett sajt, nem reszelve, nem őrölve, legfeljebb 36 tömegszázalék
zsírtartalommal és szárazanyagra számítva legfeljebb 48 tömegszázalék
zsírtartalommal (kivéve az ementáli, gruyére és appenzell, esetleg a
schabziger néven ismert glarus herb sajtot is tartalmazó ömlesztett
sajtokat kiskereskedelmi kiszerelésben)

139,1 EUR/100 kg/
net

7
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0406 30 39

Ömlesztett sajt, nem reszelve, nem őrölve, legfeljebb 36 tömegszázalék
zsírtartalommal és szárazanyagra számítva 48 tömegszázaléknál maga
sabb zsírtartalommal (kivéve az ementáli, gruyére és appenzell, esetleg a
schabziger néven ismert glarus herb sajtot is tartalmazó és száraz
anyagra számítva legfeljebb 56 tömegszázalék zsírtartalmú ömlesztett
sajtokat, kiskereskedelmi kiszerelésben)

144,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 30 90

Ömlesztett sajt, nem reszelve, nem őrölve, 36 tömegszázaléknál maga
sabb zsírtartalommal (kivéve az ementáli, gruyére és appenzell, esetleg a
schabziger néven ismert glarus herb sajtot is tartalmazó és száraz
anyagra számítva legfeljebb 56 tömegszázalék zsírtartalmú ömlesztett
sajtokat, kiskereskedelmi kiszerelésben)

215 EUR/100 kg/net

7

0406 40 10

Roquefort

140,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 40 90

Kék erezetű sajt és más sajtok, amelyek erezetét a penicillium roqueforti
hozta létre

140,9 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 01

Feldolgozásra szánt sajt (kivéve a friss sajtot, ideértve a nem erjesztett
savósajtot, a túrót, az ömlesztett sajtot, a kék erezetű sajtot és egyéb
sajtokat, amelyek erezetét a penicillium roqueforti hozza létre és a re szelt
és őrölt sajtokat):

167,1 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 13

Ementáli (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra szánt kivételével)

171,7 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 15

Gruyère és sbrinz (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra szánt kivé
telével)

171,7 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 17

Bergkäse és appenzell (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra szánt
kivételével)

171,7 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or és téte de moine (a feldolgo
zásra szánt reszelt vagy őrölt sajt kivételével)

171,7 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 19

Fölözött tejből készített, és finoman őrölt fűszerekkel kevert glarus
herb (schabziger néven ismert) sajt (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgo
zásra szánt kivételével)

7,7

7

0406 90 21

Cheddar (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra szánt kivételével)

167,1 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 23

Edami (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 25

Tilsit (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 27

Butterkäse (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7
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0406 90 29

Kashkaval (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 32

Feta (a feldolgozásra szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 35

Kefalo-tyri (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 37

Finlandia (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 39

Jarlsberg (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 50

Juh- vagy bivalytejből, sós lét tartalmazó tartályban, vagy juh- vagy
kecskebőrben (a feta kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 61

Grana padano, parmigiano reggiano, legfeljebb 40 tömegszázalék zsír
tartalommal és víztartalma zsírmentes anyagra számítva legfeljebb 47
tömegszázalék (a feldolgozásra szánt reszelt vagy őrölt sajt kivételével)

188,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 63

Fiore sardo és pecorino, legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és
zsírmentes anyagra számítva legfeljebb 47 tömegszázalék víztarta lommal
(a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra szánt kivételével)

188,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 69

M. N. E. Sajt, legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és zsírmen tes
anyagra számítva legfeljebb 47 tömegszázalék víztartalommal

188,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 73

Provolone, legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és zsírmentes
anyagra számítva 47 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 72 tö
megszázalék víztartalommal (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra
szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 75

Asiago, caciocavallo, montasio és ragusano, legfeljebb 40 tömegszáza lék
zsírtartalommal és zsírmentes anyagra számítva 47 tömegszázalék nál
magasabb, de legfeljebb 72 tömegszázalék víztartalommal (a reszelt vagy
az őrölt és a feldolgozásra szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 76

Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo és samso, legfeljebb 40
tömegszázalék zsírtartalommal és víztartalma zsírmentes anyagra szá
mítva meghaladja a 47 tömegszázalékot, de legfeljebb 72 tömegszáza lék
(a feldolgozásra szánt, reszelt vagy őrölt sajt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 78

Gouda, legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és zsírmentes
anyagra számítva 47 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 72 tö
megszázalék víztartalommal (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra
szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 79

Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio, legfeljebb 40
tömegszázalék zsírtartalommal és víztartalma zsírmentes anyagra számítva
meghaladja a 47 tömegszázalékot, de legfeljebb 72 tömegszá zalék (a
feldolgozásra szánt, reszelt vagy őrölt sajt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 81

Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney,
colby, monterey, legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és víztar
talma zsírmentes anyagra számítva meghaladja a 47 tömegszázalékot, de
legfeljebb 72 tömegszázalék (a feldolgozásra szánt reszelt vagy őrölt sajt
kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7
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0406 90 82

Camembert, legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és zsírmentes
anyagra számítva 47 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 72 tö
megszázalék víztartalommal (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra
szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 84

Brie, legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és zsírmentes
anyagra számítva 47 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 72 tö
megszázalék víztartalommal (a reszelt vagy az őrölt és a feldolgozásra
szánt kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 85

Kefalograviera és kasseri (a feldolgozásra szánt, reszelt vagy őrölt sajt
kivételével)

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 86

M. N. E. Sajt, legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és zsírmen tes
anyagra számítva 47 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 72
tömegszázalék víztartalommal

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 87

M. N. E. Sajt, legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és zsírmen tes
anyagra számítva 52 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 62
tömegszázalék víztartalommal

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 88

M. N. E. Sajt, legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és zsírmen tes
anyagra számítva 62 tömegszázaléknál magasabb, de legfeljebb 72
tömegszázalék víztartalommal

151 EUR/100 kg/net

7

0406 90 93

M. N. E. Sajt, legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és zsírmen tes
anyagra számítva 72 tömegszázaléknál magasabb víztartalommal

185,2 EUR/100 kg/
net

7

0406 90 99

M. N. E. Sajt, 40 tömegszázaléknál magasabb zsírtartalommal

221,2 EUR/100 kg/
net

7

0407 00 11

Pulyka- vagy libatojás keltetésre

105 EUR/1 000 p/st

—

0407 00 19

Baromfitojás keltetésre (a pulyka és liba kivételével)

35 EUR/1 000 p/st

—

0407 00 30

Baromfitojás héjában, friss, tartósított vagy főtt (kiv. Keltetésre)

30,4 EUR/100 kg/
net

—

0407 00 90

Madártojás héjában, friss, tartósított vagy főtt (kiv. Baromfitojás)

7,7

0

0408 11 20

Emberi fogyasztásra nem alkalmas tojássárgája, szárítva, cukor vagy más
édesítőanyag hozzáadásával is

Mentes

0

0408 11 80

Emberi fogyasztásra alkalmas tojássárgája szárítva, cukor vagy más éde
sítőanyag hozzáadásával is

142,3 EUR/100 kg/
net

—

0408 19 20

Emberi fogyasztásra alkalmatlan tojássárgája frissen, gőzben vagy forró
vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cu kor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (a szárított tojássárgája ki
vételéve)

Mentes

0

0408 19 81

Emberi fogyasztásra alkalmas tojássárgája, folyékony, cukor vagy más
édesítőanyag hozzáadásával is

62 EUR/100 kg/net

—
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0408 19 89

Emberi fogyasztásra alkalmas (nem folyékony) tojássárgája, fagyasztva
vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásá val
is (a szárított tojássárgája kivételével)

66,3 EUR/100 kg/
net

—

0408 91 20

Emberi fogyasztásra nem alkalmas madártojás héj nélkül, szárítva, cu kor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (a tojássárgája kivételével)

Mentes

0

0408 91 80

Emberi fogyasztásra alkalmas madártojás héj nélkül, szárítva, cukor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (a tojássárgája kivételével)

137,4 EUR/100 kg/
net

—

0408 99 20

Emberi fogyasztásra nem alkalmas madártojás héj nélkül, frissen, gőz ben
vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen
tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (a szárított
madártojás és a tojássárgája kivételével)

Mentes

0

0408 99 80

Emberi fogyasztásra alkalmas madártojás héj nélkül, frissen, gőzben vagy
forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tar tósítva,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (a szárított ma dártojás és a
tojássárgája kivételével)

35,3 EUR/100 kg/
net

—

0409 00 00

Természetes méz

17,3

0

0410 00 00

Teknősbékatojás, étifecske-fészek („madárfészek”), és más, máshol nem
említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék

7,7

0

0501 00 00

Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is emberhajhulladék

Mentes

0

0502 10 00

Sertés- és vaddisznóssörte és a sörte hulladéka

Mentes

0

0502 90 00

Borz- és kefegyártásra alkalmas más szőr és ezek hulladéka

Mentes

0

0504 00 00

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

Mentes

0

0505 10 10

Nyers toll töltelékanyagnak, portalanítva is, fertőtlenítve vagy tisztítva

Mentes

0

0505 10 90

Toll töltelékanyagnak és pehely alaposan tisztítva és tartósításra előké
szítve

Mentes

0

0505 90 00

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

Mentes

0

0506 10 00

Porc és csont savval kezelve

Mentes

0
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0506 90 00

Csont és szarvmag és ezek pora és hulladéka megmunkálatlanul, zsírta
lanítva, enyvtelenítve vagy egyszerűen előkészítve (a savval kezelt és
alakra vágott porc és csont kivételével)

Mentes

0

0507 10 00

Elefántcsont, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, pora és
hulladéka (az alakra vágott kivételével)

Mentes

0

0507 90 00

Teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, kö röm,
karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve; ezek pora
és hulladéka (az alakra vágott és az elefántcsont kivételével)

Mentes

0

0508 00 00

Korall és hasonló anyagok, puhatestű állat kagylója, rákfélék vagy tüs
késbőrű állatok héja, tintahalcsont, ezek pora és hulladéka, megmunká
latlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva
vagy alakra vágva

Mentes

0

0510 00 00

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

Mentes

0

0511 10 00

Szarvasmarhafélék spermája

Mentes

0

0511 91 10

Halhulladék

Mentes

0

0511 91 90

Hal vagy rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat (kivéve hal
hulladék) emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen hal vagy rákféle,
puhatestű vagy más gerinctelen víziállat

Mentes

0

0511 99 10

Állati eredetű porcok és inak, nyesedék és nyers bőr vagy irha hasonló
hulladékai

Mentes

0

0511 99 31

Állati eredetű természetes szivacs nyersen, sós vízben mosva is vagy
tisztítva

Mentes

0

0511 99 39

Állati eredetű természetes szivacs (kivéve nyersen)

5,1

0

0511 99 85

Máshol nem említett állati termék; emberi fogyasztásra alkalmatlan
élettelen állat (a halak, a rákok, a puhatestűek és más gerinctelen víziál
latok kivételével)

Mentes

0

0601 10 10

Szunnyadó jácinthagyma

5,1

0

0601 10 20

Szunnyadó nárciszhagyma

5,1

0

0601 10 30

Szunnyadó tulipánhagyma

5,1

0

0601 10 40

Szunnyadó kardvirághagyma

5,1

0

0601 10 90

Szunnyadó hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra (kiv. sz emberi
fogyasztásra alkalmas jácint-, nárcisz-, tulipán- és kardvirághagymát,
valamint cikóriát)

5,1

0
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0601 20 10

Cikória növény és gyökér (a cichorium intybus sativum fajtához tartozó
cikória kivételével)

Mentes

0

0601 20 30

Orchidea, jácint, nárcisz és tulipán fejlődésben, növekedésben vagy vi
rágzásban

9,6

0

0601 20 90

Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és gyökértörzs fejlődésben,
növekedésben) vagy virágzásban (kiv. Az emberi fogyasztásra alkalmas
cikórianövényt és cikóriagyökeret, az orchideát, a jácintot, a nárciszt és a
tulipánt)

6,4

0

0602 10 10

Nem gyökeres dugvány és oltvány

Mentes

0

0602 10 90

Nem gyökeres dugvány és oltvány (kiv. s szőlőből származó)

4

0

0602 20 10

Szőlődugvány, oltott vagy gyökeres

Mentes

0

0602 20 90

Emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsöt vagy diót termő fa, bokor,
cserje oltva is (kiv. s szőlődugványt)

8,3

0

0602 30 00

Rododendron és azálea oltva is

8,3

0

0602 40 10

Rózsa (kivéve szemezve vagy oltva)

8,3

0

0602 40 90

Rózsa szemezve vagy oltva

8,3

0

0602 90 10

Gombacsíra

8,3

0

0602 90 20

Ananászcserje

Mentes

0

0602 90 30

Zöldség– és szamóca– (földieper-) palánta

8,3

0

0602 90 41

Élő erdei fa

8,3

0

0602 90 45

Fák, cserjék és bokrok szabadban gyökereztetett dugványai és csemetéi
(kiv. gyümölcsfák, diófák és erdei fák)

6,5

0

0602 90 49

Szabadban élő gyökeres fák, bokrok és cserjék (kiv. azok dugványai,
oltványai, csemetéi, gyümölcsfák, diófák és erdei fák)

8,3

0

0602 90 51

Szabadban élő évelő növények

8,3

0

0602 90 59

Élő szabadban élő növények, beleértve azok gyökerét is (hagyma,
gumó, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra és rizóma kivételével,
beleértve a cikórianövényt és -gyökeret is, a nem gyökeres dugványt és
oltványt, rododendront, azáleát és rózsát, gombacsírát, ananászcserjét,
zöldség– és szamóca– (földieper-) palántát, fákat, bokrokat éscserjéket)

8,3

0

0602 90 70

Szobanövény gyökeres dugványa és csemetéje (kiv. kaktuszok)

6,5

0
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0602 90 91

Virágzó szobanövények bimbóval vagy virággal (kiv. kaktuszok)

6,5

0

0602 90 99

Élő szobanövények és kaktuszok (kiv. gyökeres dugványok, fiatal palán ták
és virágzó növények bimbókkal vagy virágokkal)

6,5

0

0603 11 00

Frissen vágott virágzó és bimbózó rózsa, csokorba köthető vagy díszí
tésként felhasználható

12

0

0603 12 00

Frissen vágott virágzó és bimbózó szegfű, csokorba köthető vagy díszí
tésként felhasználható

12

0

0603 13 00

Frissen vágott virágzó és bimbózó orchidea, csokorba köthető vagy dí
szítésként felhasználható

12

0

0603 14 00

Frissen vágott virágzó és bimbózó krizantém, csokorba köthető vagy
díszítésként felhasználható

12

0

0603 19 10

Frissen vágott virágzó és bimbózó kardvirág, csokorba köthető vagy dí
szítésként felhasználható

12

0

0603 19 90

Frissen vágott virág és bimbó csokorba köthető vagy díszítésként fel
használható (kiv. a rózsát, a szegfűt, az orchideát, a kardvirágot és a kri
zantémet)

12

0

0603 90 00

Szárított, fehérített, festett, impregnált vagy másképpen kikészített vá gott
virág és bimbó díszítés vagy csokorkészítés céljára

10

0

0604 10 10

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló rénzuzmó, frissen, szárítva,
festve, fehérítve, impregnálva vagy más módon kikészítve

Mentes

0

0604 10 90

Moha és zuzmó, csokorba köthető vagy díszítésként felhasználható,
friss, szárított, festett, fehérített, impregnált vagy egyéb módon kikészí tett
(kiv. a rénzuzmó)

5

0

0604 91 20

Karácsonyfa fenyő frissen

2,5

0

0604 91 40

Tűlevelű fák frissen vágott ágai, csokorba köthető, vagy díszítés céljából

2,5

0

0604 91 90

Lombozat, ág és más növényi rész frissen vágva virágok és rügyek nél
kül, csokorba köthető, vagy díszítés céljából (kiv. A karácsonyfát és a tű
levelű ágakat

2

0

0604 99 10

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló száraz lombozat, ág és
más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül, fű

Mentes

0

0604 99 90

Festett, fehérített, impregnált vagy más módon kikészített lombozat, ág és
más növényi rész frissen vágva virágok és rügyek nélkül, csokorba
köthető, vagy díszítés céljából (kiv. szárított)

10,9

0

0701 10 00

Vetőburgonya

4,5

0
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0701 90 10

Burgonya frissen vagy hűtve keményítőgyártásra

5,8

0

0701 90 50

Étkezési újburgonya frissen vagy hűtve, január 1-jétől június 30-ig

13,4

0

0701 90 90

Öreg burgonya frissen vagy hűtve (az újburgonya, a vetőburgonya és a
keményítőgyártásra szolgáló burgonya kivételével)

11,5

0

0702 00 00

Paradicsom frissen vagy hűtve

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0703 10 11

Dughagyma frissen vagy hűtve

9,6

0

0703 10 19

Vöröshagyma frissen vagy hűtve (a dughagyma kivételével)

9,6

0

0703 10 90

Gyöngyhagyma frissen vagy hűtve

9,6

0

0703 20 00

Fokhagyma frissen vagy hűtve

9,6 + 120 EUR/
100 kg/net

TQ(GC)

0703 90 00

Póréhagyma és más hagymaféle, frissen vagy hűtve (a vöröshagyma,
gyöngyhagyma és fokhagyma kivételével)

10,4

0

0704 10 00

Karfiol és brokkoli, frissen vagy hűtve

13,6 MIN 1,6 EUR/
100 kg/net

0

0704 20 00

Kelbimbó, frissen vagy hűtve

12

0

0704 90 10

Fehér és vörös káposzta, frissen vagy hűtve

12 MIN 0,4 EUR/
100 kg/net

0

0704 90 90

Kelkáposzta, karalábé és hasonló ehető brassica-féle zöldségek, friss vagy
hűtött (kiv. karfiol, brokkoli, kelbimbó, fehér és vöröskáposzta)

12

0

0705 11 00

Fejes saláta, frissen vagy hűtve

12 MIN 2,0 EUR/
100 kg/br

0

0705 19 00

Saláta, frissen vagy hűtve (a fejes saláta kivételével)

10,4

0

0705 21 00

Cikóriasaláta (salátakatáng), frissen vagy hűtve

10,4

0

0705 29 00

Cikória, frissen vagy hűtve (a cikóriasaláta [salátakatáng] kivételével)

10,4

0

0706 10 00

Sárgarépa és fehérrépa, frissen vagy hűtve

13,6

0

0706 90 10

Zeller (gumós vagy német zeller), frissen vagy hűtve

13,6

0

0706 90 30

Torma (Cochlearia armoracia) frissen vagy hűtve

12

0
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0706 90 90

Salátának való cékla, bakszakáll, retek és hasonló ehető gyökerek, fris sen
vagy hűtve (a sárgarépa, fehérrépa, gumós zeller és torma kivételé vel)

13,6

0

0707 00 05

Uborka frissen vagy hűtve

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0707 00 90

Apró uborka frissen vagy hűtve

12,8

0

0708 10 00

Borsó (Pisum sativum), hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve

13,6

0

0708 20 00

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.), hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy
hűtve

13,6 MIN 1,6 EUR/
100 kg/net

0

0708 90 00

Hüvelyes zöldségek hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve (kiv.
borsó (Pisum sativum) and bab (Vigna spp., Phaseolus spp.))

11,2

0

0709 20 00

Spárga, frissen vagy hűtve

10,2

0

0709 30 00

Padlizsán, frissen vagy hűtve

12,8

0

0709 40 00

Zeller, frissen vagy hűtve (a gumós zeller kivételével)

12,8

0

0709 51 00

Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák, frissen vagy hűtve

12,8

0

0709 59 10

Rókagomba frissen vagy hűtve

3,2

0

0709 59 30

Vargánya frissen vagy hűtve

5,6

0

0709 59 50

Szarvasgomba, frissen vagy hűtve

6,4

0

0709 59 90

Ehető gomba frissen vagy hűtve (kiv. a rókagomba, a vargánya, az Aga
ricus nemhez tartozó gomba és a szarvasgomba)

6,4

0

0709 60 10

Édes paprika, frissen vagy hűtve

7,2

0

0709 60 91

A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse frissen vagy hűtve, a
capsicin vagy capsicum illóolaj-tartalmú festék gyártására

Mentes

0

0709 60 95

A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse frissen
vagy hűtve, illóolaj vagy gyanta gyártására

Mentes

0

0709 60 99

A Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó paprika frissen vagy hűtve
(kiv. capsicin vagy capsicum illóolaj tartalmú színezékek, olajeszenciák
gyantaszerű anyagok és édespaprika gyártásához)

6,4

0

0709 70 00

Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda), frissen vagy hűtve

10,4

0

0709 90 10

Saláta zöldségek, frissen vagy hűtve (kivéve. leveles saláta és cikória)

10,4

0
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0709 90 20

Répa /fehér nedvdús szárral/ és mángold frissen vagy hűtve

10,4

0

0709 90 31

Olajbogyó frissen vagy hűtve (étolaj kinyerésére szánt kivételével)

4,5

0

0709 90 39

Olajbogyó frissen vagy hűtve, étolaj kinyerésére szánt

13,1 EUR/100 kg/
net

0

0709 90 40

Kapribogyó frissen vagy hűtve

5,6

0

0709 90 50

Ánizskapor frissen vagy hűtve

8

0

0709 90 60

Csemegekukorica frissen vagy hűtve

9,4 EUR/100 kg/net

0

0709 90 70

Friss vagy hűtött cukkini

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0709 90 80

Friss vagy hűtött articsóka

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0709 90 90

Zöldség, frissen vagy hűtve (a burgonya, paradicsom, Allium-félék, a
Brassica nemhez tartozó káposztaféle, a Lactuca sativa és a Cichorium
fajba tartozó saláta, sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, baksza
káll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyö kér,
uborka és apró uborka, hüvelyes zöldség, articsóka, spárga, padli zsán,
ehető gomba, szarvasgomba, a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó
növények gyümölcse, paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj [kerti
laboda], répa, mangold, olajbogyó, kapribogyó, édeskömény, cse
megekukorica és cukkini kivételével)

12,8

0

0710 10 00

Burgonya, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fa
gyasztva

14,4

0

0710 21 00

Borsó (Pisum sativum), hüvelyben vagy kifejtve, nyersen vagy gőzöléssel
vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva

14,4

0

0710 22 00

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.), hüvelyben vagy kifejtve, nyersen vagy
gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva

14,4

0

0710 29 00

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, nyersen vagy gőzöléssel
vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva (a borsó és bab kivételével)

14,4

0

0710 30 00

Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda) nyersen vagy gőzö
léssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva

14,4

0

0710 40 00

Csemegekukorica, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással
főzve is, fagyasztva

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC2)

0710 80 10

Olajbogyó nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fa
gyasztva

15,2

0

0710 80 51

Édes paprika nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fa
gyasztva

14,4

0
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0710 80 59

Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó gyümölcsök, nyersen, gőzöléssel
vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva (kiv. édes paprika)

6,4

0

0710 80 61

Agaricus gomba fagyasztva, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással
főzve is

14,4

0

0710 80 69

Fagyasztott gomba, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is
(kiv. Agaricus)

14,4

0

0710 80 70

Paradicsom nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fa
gyasztva

14,4

0

0710 80 80

Articsóka, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fa
gyasztva

14,4

0

0710 80 85

Spárga gőzölve vagy vízben forrázva is, fagyasztva

14,4

0

0710 80 95

Zöldségfélék gőzölve vagy vízben forrázva is, fagyasztva (a burgonya, a
hüvelyes zöldség, a paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj (kerti la
boda), a csemegekukorica, az olajbogyó, a Capsicum vagy a Pimenta
nemhez tartozó növények gyümölcse, az ehető gomba, a paradicsom, az
articsóka kivételével)

14,4

0

0710 90 00

Zöldségkeverék, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is,
fagyasztva

14,4

0

0711 20 10

Olajbogyó, ideiglenesen tartósítva, pl. kéndioxid-gázzal, sós lében, ké nes
vízben vagy más tartósító oldatban, de közvetlen fogyasztásra nem
alkalmas állapotban (étolaj kinyerésére szánt kivételével)

6,4

0

0711 20 90

Olajbogyó, ideiglenesen tartósítva, pl. kéndioxid-gázzal, sós lében, ké nes
vízben vagy más tartósító oldatban, de közvetlen fogyasztásra nem
alkalmas állapotban (étolaj kinyerésére szánt kivételével)

13,1 EUR/100 kg/
net

0

0711 40 00

Uborka és apró uborka, ideiglenesen tartósítva, pl. kéndioxid-gázzal, sós
lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban, de közvetlen fo
gyasztásra nem alkalmas állapotban

12

0

0711 51 00

Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák ideiglenesen tartósítva, pl. kéndioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban, de
közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

9,6 + 191 EUR/
100 kg/net eda

AV0-TQ
(MM)

0711 59 00

Gomba és szarvasgomba, ideiglenesen tartósítva, pl. kéndioxid-gázzal, sós
lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban, de közvetlen fo
gyasztásra nem alkalmas állapotban (az Agaricus nemhez tartozó ehető
gombák kivételével)

9,6

0

0711 90 10

Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó gyümölcsök, ideiglenesen tartó
sítva, pl. kéndioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító
oldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban (az édes
paprika kivételével)

6,4

0

87

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

0711 90 30

Csemegekukorica, ideiglenesen tartósítva, pl. kén-dioxid-gázzal, sós lé
ben, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasz
tásra nem alkalmas állapotban

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC1)

0711 90 50

Vöröshagyma ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxidgázzal, sós lében, ké nes
vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem
alkalmas állapotban

7,2

0

0711 90 70

Kapribogyó, ideiglenesen tartósítva, pl. kéndioxid-gázzal, sós lében, ké
nes vízben vagy más tartósító oldatban, de közvetlen fogyasztásra nem
alkalmas állapotban

4,8

0

0711 90 80

Zöldségek, ideiglenesen tartósítva, pl. kéndioxid-gázzal, sós lében, kénes
vízben vagy más tartósító oldatban, de közvetlen fogyasztásra nem al
kalmas állapotban (olajbogyó, kapribogyó, uborka és apró uborka,
ehető gomba, szarvasgomba, a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tar
tozó, az édespaprikától eltérő növények gyümölcse, csemegekukorica,
vöröshagyma és zöldségkeverék kivételével)

9,6

0

0711 90 90

Zöldségkeverék, ideiglenesen tartósítva, pl. kéndioxid-gázzal, sós lében,
kénes vízben vagy más tartósító oldatban, de közvetlen fogyasztásra
nem alkalmas állapotban

12

0

0712 20 00

Szárított vöröshagyma egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de
tovább nem elkészítve

12,8

0

0712 31 00

Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák, szárítva, egészben, aprítva,
szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

12,8

0

0712 32 00

Szárított fafülgomba (Auricularia spp.), egészben, aprítva, szeletelve, törve
vagy porítva, de tovább nem elkészítve

12,8

0

0712 33 00

Szárított kocsonyás gomba (Tremella spp.), egészben, aprítva, szeletelve,
törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

12,8

0

0712 39 00

Szárított gomba és szarvasgomba, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy
porítva, de tovább nem elkészítve (az Agaricus nemhez tartozó ehető
gombák, a szárított fafülgomba [Auricularia spp.] és kocsonyás gomba
[Tremella spp.] Kivételével)

12,8

0

0712 90 05

Szárított burgonya vágva, szeletelve is, de tovább nem elkészítve

10,2

0

0712 90 11

Szárított csemegekukorica, hibridvetőmag

Mentes

0

0712 90 19

Szárított csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), vágva, szeletelve is, de
tovább nem elkészítve (hibridvetőmag kivételével)

9,4 EUR/100 kg/net

0

0712 90 30

Szárított paradicsom egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de
tovább nem elkészítve

12,8

0

0712 90 50

Szárított sárgarépa egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de
tovább nem elkészítve

12,8

0
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0712 90 90

Szárított zöldségek és zöldségkeverékek egészben, aprítva, szeletelve,
törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve (kiv. Burgonya, vörös
hagyma, gomba, szarvasgomba, csemegekukorica, paradicsom és sárga
répa)

12,8

0

0713 10 10

Szárított borsó (Pisum sativum) kifejtve, vetésre

Mentes

0

0713 10 90

Szárított borsó (Pisum sativum) kifejtve, hántolva vagy felesen is (a ve
tésre szánt borsó kivételével)

Mentes

0

0713 20 00

Szárított, kifejtett csicseriborsó (garbanzo), hántolva vagy felesen is

Mentes

0

0713 31 00

Szárított, kifejtett, a „Vigna mungo (l.) Hepper vagy a Vigna radiata (l.)
Wilczek” fajhoz tatozó bab hántolva vagy felesen is

Mentes

0

0713 32 00

Szárított, kifejtett kis szemű, vörös színű, „adzuki” bab (Phaseolus vagy
Vigna angularis), hántolva vagy felesen is

Mentes

0

0713 33 10

Szárított vesebab – ideértve a fehérbabot is – (Phaseolus vulgaris) kifejtve,
vetésre

Mentes

0

0713 33 90

Szárított vesebab – ideértve a fehérbabot is – (Phaseolus vulgaris) kifejtve,
hántolva és felesen is (a vetésre szánt bab kivételével)

Mentes

0

0713 39 00

Szárított, kifejtett bab (Vigna és Phaseolus) hántolva vagy felesen is (a „Vi
gna mungo L. hepper vagy Vigna radiata L. Wilczek” fajhoz tartozó
bab, kis szemű, vörös színű, „adzuki”, bab és vesebab kivételével)

Mentes

0

0713 40 00

Szárított, kifejtett lencse, hántolva vagy felesen is

Mentes

0

0713 50 00

Szárított nagy szemű disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia
faba var. equina és Vicia faba var. minor), kifejtve és darabolva is

3,2

0

0713 90 00

Szárított, kifejtett hüvelyes zöldség hántolva vagy felesen is (a borsó,
csicseriborsó, bab, lencse, nagy szemű disznóbab és lóbab kivételével)

3,2

0

0714 10 10

Maniókalisztből és -darából készült labdacs (pellet)

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 10 91

Manióka frissen és egészben, akár hámozva és fagyasztva, szeletelve is,
emberi fogyasztásra, legfeljebb 28 kg nettó tömegű kiszerelésben

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 10 99

Manióka firssen vagy egészben szárítva, szeletelve vagy labdacs (pellet)
formában tömörítve (a 0714 10 10 és a 0714 10 91 kivételével)

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 20 10

Édesburgonya frissen, egészben, emberi fogyasztásra

3,8

0

0714 20 90

Édesburgonya, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, szeletelve is vagy
labdacs (pellet) formájában (kivélve frissen és egészben és emberi fo
gyasztásra)

6,4 EUR/100 kg/net

0
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0714 90 11

Nyílgyökér, szálepgyökér és nagy keményítőtartalmú hasonló gyökér és
gumó (manióka, csicsóka és édesburgonya kivételével) frissen és egész
ben, akár hámozva és fagyasztva, szeletelve is, emberi fogyasztásra, leg
feljebb 28 kg tömegű kiszerelésben

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 19

Nyílgyökér, szálepgyökér gyökere és gumója, valamint magas kemé
nyítő- vagy inulintartalmú hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fa
gyasztva vagy szárítva, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömö
rítve (az emberi fogyasztásra, legfeljebb 28 kg tömegű kiszerelésben, akár
frissen és egészben, akár hámozva és fagyasztva, valamint a ma nióka,
csicsóka és édesburgonya gyökere és gumója kivételével)

9,5 EUR/100 kg/net

0

0714 90 90

Csicsóka gyökere és gumója, valamint magas keményítő- vagy inulin
tartalmú hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szá
rítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve és
szágóbél (a manióka gyökere és gumója, a nyílgyökér,, szálepgyökér és
édesburgonya kivételével)

3,8

0

0801 11 00

Szikkasztott kókuszdió

Mentes

0

0801 19 00

Kókuszdió, frissen, héjastól is

Mentes

0

0801 21 00

Brazildió, frissen vagy szárítva, héjastól

Mentes

0

0801 22 00

Brazildió, frissen vagy szárítva, héj nélkül

Mentes

0

0801 31 00

Kesudió, frissen vagy szárítva, héjastól

Mentes

0

0801 32 00

Kesudió, frissen vagy szárítva, héj nélkül

Mentes

0

0802 11 10

Keserű mandula héjastól frissen vagy szárítva

Mentes

0

0802 11 90

Mandula héjastól frissen vagy szárítva (kiv. Keserű)

5,6

0

0802 12 10

Keserű mandula héj nélkül frissen frissen vagy szárítva

Mentes

0

0802 12 90

Mandula héj nélkül frissen vagy szárítva (kiv. keserű)

3,5

0

0802 21 00

Mogyoró (Corylus spp.), frissen vagy szárítva, héjastól

3,2

0

0802 22 00

Mogyoró (Corylus spp.), frissen vagy szárítva, héj nélkül

3,2

0

0802 31 00

Dió, frissen vagy szárítva, héjastól

4

0

0802 32 00

Dió, frissen vagy szárítva, héj nélkül

5,1

0

0802 40 00

Gesztenye (Castanea spp.), frissen vagy szárítva, héjastól is

5,6

0

0802 50 00

Pisztácia, frissen vagy szárítva, héjastól is

1,6

0
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2

0

Mentes

0

0802 60 00

Makadámia dió frissen vagy szárítva, héjastól is

0802 90 20

Aréka (vagy bétel), kóladió és hikori dió frissen vagy szárítva, héjastól is

0802 90 50

Fenyődió, frissen vagy szárítva, héjastól is vagy hántolva

2

0

0802 90 85

Dió, frissen vagy szárítva, héjastól is (kiv. kókuszdió, brazil dió, kesu
dió, mandula, mogyoró, dió, gesztenye (Castanea spp.), pisztácia, hikori
dió, aréka (vagy bétel) dió, kóladió, fenyődió és makadámia dió)

2

0

0803 00 11

Plantain, frissen

16

0

0803 00 19

Banán frissen (a plantain kivételével)

176 EUR/1 000 kg/
net

SP 1

0803 00 90

Banán szárítva, plantain is

16

0

0804 10 00

Datolya, frissen vagy szárítva

7,7

0

0804 20 10

Füge frissen

5,6

0

0804 20 90

Füge szárítva

8

0

0804 30 00

Ananász, frissen vagy szárítva

5,8

0

0804 40 00

Avokádó, frissen vagy szárítva

5,1

0

0804 50 00

Guajava, mangó és mangosztán, frissen vagy szárítva

Mentes

0

0805 10 20

Édes narancs frissen

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0/5+EP

0805 10 80

Narancs frissen vagy szárítva (az édes narancs kivételével)

16

0

0805 20 10

Friss vagy szárított clementine

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0805 20 30

Friss vagy szárított monreale és satsuma

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0805 20 50

Friss vagy szárított mandarin és wilking

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0805 20 70

Friss vagy szárított tangerine

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP
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0805 20 90

Friss vagy szárított tangelo, ortanique, malaquina és hasonló citrushib
ridek (a clementine, a monreale, a satsuma, a mandarin, a wilking és a
tangerine kivételével)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0805 40 00

Grépfrút, frissen vagy szárítva

2,4

0

0805 50 10

Friss vagy szárított citrom (Citrus limon, Citrus limonum)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0805 50 90

Lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) frissen vagy szárítva

12,8

0

0805 90 00

Citrusfélék, frissen vagy szárítva (a narancs, citrom [Citrus limon, Citrus
limonum], lime [Citrus aurantifolia, Citrus latifolia], grépfrút, mandarin,
ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is, clementine, wilking és ha
sonló citrushibridek kivételével)

12,8

0

0806 10 10

Friss csemegeszőlő

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0806 10 90

Friss szőlő (kiv. csemegeszőlő)

17,6

0

0806 20 10

Mazsola

2,4

0

0806 20 30

Malagaszőlő (szmirnai mazsola)

2,4

0

0806 20 90

Szőlő, szárítva (ribiszke és malagaszőlő kivételével)

2,4

0

0807 11 00

Görögdinnye, frissen

8,8

0

0807 19 00

Dinnye, frissen (a görögdinnye kivételével)

8,8

0

0807 20 00

Papaya, frissen

Mentes

0

0808 10 10

Ipari alma frissen, ömlesztve, szeptember 16-tól december 15-ig

7,2 MIN 0,36 EUR/
100 kg net

0

0808 10 80

Friss alma (az ömlesztett ipari alma kivételével, szeptember 16-ától dec
ember 15-éig)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0808 20 10

Ipari körte frissen, ömlesztve, augusztus 1-jétől december 31-ig

7,2 MIN 0,36 EUR/
100 kg net

0

0808 20 50

Friss körte (az ömlesztett ipari körte kivételével, augusztus 1-jétől dec
ember 31-éig)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0808 20 90

Friss birs

7,2

0

0809 10 00

Friss kajszibarack

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP
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0809 20 05

Friss meggy (Prunus cerasus)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0809 20 95

Friss cseresznye (kiv. meggy (Prunus cerasus))

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0809 30 10

Friss nektarin

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0809 30 90

Friss őszibarack (a nektarin kivételével)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0809 40 05

Friss szilva

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0+EP

0809 40 90

Kökény frissen

12

0

0810 10 00

Földieper frissen

12,8 MIN 2,4 EUR/
100 kg/net

0

0810 20 10

Málna frissen

8,8

0

0810 20 90

Földi szeder, faeper és kaliforniai málna frissen

9,6

0

0810 40 10

Áfonya, vörös áfonya vagy hegyi áfonya (Vaccinium vitis-idaea faj gyü
mölcse) frissen

Mentes

0

0810 40 30

A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse frissen

3,2

0

0810 40 50

A Vaccinium macrocarpon és a Vaccinium corymbosum faj gyümölcse fris
sen

3,2

0

0810 40 90

A vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs frissen (kivéve a Vaccinium
vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Vaccinium macrocarpon és Vaccinium corym
bosum fajokat)

9,6

0

0810 50 00

Kivi frissen

8,8

0

0810 60 00

Durián frissen

8,8

0

0810 90 30

Tamarind, kesualma, kenyérfa gyümölcse, licsi és szapotil (sapodillo)
szilva frissen

Mentes

0

0810 90 40

Passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya frissen

Mentes

0

0810 90 50

Fekete ribiszke, frissen

8,8

0

0810 90 60

Piros ribiszke, frissen

8,8

0
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0810 90 70

Fehér ribiszke és egres, frissen

9,6

0

0810 90 95

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs frissen (kivéve a dióféléket, a banánt, a
datolyát, a fügét, az ananászt, az avokádót, a guajavát, a mangót, a
mangosztánt, a papayát, a tamarindot, a kesualmát, a kenyérfa gyü
mölcsét, a licsit, a szapotil (sapodillo) szilvát, a passiógyümölcsöt, a ka
rambolát (csillaggyümölcs), a pitahayát, a citrusféléket, a szőlőt és a
dinnyét, almát, körtét, birset, kajszibarackot, cseresznyét, meggyet,
őszibarackot, szilvát, kökényt, földiepret, málnát, faepret, földi szedert,
kaliforniai málnát, fekete, fehér vagy piros ribiszkét, egrest, tőzegáfo nyát,
a Vaccinium nemhez tartozó gyümölcsöt, kivit és duriánt)

8,8

0

0811 10 11

Földieper nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve, fagyasztva,
édesítve, 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/net

0

0811 10 19

Földieper nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve, fagyasztva,
édesítve, legfeljebb 13 tömegszázalék cukortartalommal

20,8

0

0811 10 90

Földieper, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve, nem
édesítve, fagyasztva

14,4

0

0811 20 11

Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ri
biszke és egres, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve, fa
gyasztva, édesítve, 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/net

0

0811 20 19

Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ri
biszke és egres, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve, fa
gyasztva, édesítve, legfeljebb 13 tömegszázalék meghaladó cukortarta
lommal

20,8

0

0811 20 31

Málna, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva,
nem édesítve

14,4

0

0811 20 39

Fekete ribiszke, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fa
gyasztva, nem édesítve

14,4

0

0811 20 51

Piros ribiszke, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fa
gyasztva, nem édesítve

12

0

0811 20 59

Földi szeder és faeper, nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is,
fagyasztva, nem édesítve

12

0

0811 20 90

Kaliforniai málna, fehér ribiszke és egres, nyersen, gőzöléssel vagy víz
ben forrázással főzve is, fagyasztva, nem édesítve

14,4

0

0811 90 11

Guajava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, ke
nyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs(„passion
fruit”), karambola (csillaggyümölcs), pitahaya, kókuszdió, kesudió, bra zil
dió, aréka (vagy bétel), kóladió, makadámiadió, nyersen vagy gőzö léssel
vagy vízben forrázással főzve, fagyasztva, cukor vagy más édesí tőanyag
hozzáadásával, 13 tömegszázaléknál nagyobb cukortartalom mal

13 + 5,3 EUR/
100 kg/net

0
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0811 90 19

Étkezési célra alkalmas fagyasztott gyümölcs és dióféle, nyersen vagy
gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve, fagyasztva, cukor vagy más
édesítőanyag hozzáadásával, 13 tömegszázaléknál nagyobb cukortarta
lommal (a földieper, málna, faeper, földi szeder, kaliforniai málna, fe
kete, fehér vagy piros ribiszke, egres, guajava, mangó, mangosztán, pa
paya, tamarind, kesualma, kenyérfa gyümölcse, licsi, szapotil (sapodillo)
szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pitahaya, kókusz
dió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bétel), kóladió, makadámiadió kivé
telével)

20,8 + 8,4 EUR/
100 kg/net

0

0811 90 31

Guajava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, ke
nyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs(„passion
fruit”), karambola (csillaggyümölcs), pitahaya, kókuszdió, kesudió, bra zil
dió, aréka (vagy bétel), kóladió, makadámiadió, nyersen vagy gőzö léssel
vagy vízben forrázással főzve, fagyasztva, cukor vagy más édesí tőanyag
hozzáadásával, legfeljebb 13 tömegszázalék cukortartalommal

13

0

0811 90 39

Étkezési célra alkalmas fagyasztott gyümölcs és dióféle, nyersen vagy
gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve, fagyasztva, cukor vagy más
édesítőanyag hozzáadásával, legfeljebb 13 tömegszázalék cukortarta
lommal (a földieper, málna, faeper, földi szeder, kaliforniai málna, fe
kete, fehér vagy piros ribiszke, egres, guajava, mangó, mangosztán, pa
paya, tamarind, kesualma, kenyérfa gyümölcse, licsi, szapotil (sapodillo)
szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pitahaya, kókusz
dió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bétel), kóladió, makadámiadió kivé
telével)

20,8

0

0811 90 50

Vaccinium myrtillus faj gyümölcse nyersen, gőzölve, vízben forrázva, fa
gyasztva, nem édesített

12

0

0811 90 70

Vaccinium myrtilloides és Vaccinium angustifolium faj gyümölcse nyersen,
gőzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesített

3,2

0

0811 90 75

Meggy (Prunus cerasus), gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fa
gyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

14,4

0

0811 90 80

Cseresznye gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cu kor
vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül (a meggy [Prunus cerasus]
kivételével)

14,4

0

0811 90 85

Guajava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, ke
nyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs(„passion
fruit”), karambola (csillaggyümölcs), pitahaya, kókuszdió, kesudió, bra zil
dió, aréka (vagy bétel), kóladió, makadámiadió, nyersen vagy gőzö léssel
vagy vízben forrázással főzve, fagyasztva, cukor vagy más édesí tőanyag
hozzáadása nélkül

9

0
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0811 90 95

Étkezési célra alkalmas fagyasztott gyümölcs és dióféle, nyersen vagy
gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve, fagyasztva, cukor vagy más
édesítőanyag hozzáadása nélkül (a földieper, málna, faeper, földi szeder,
kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke, a Vaccinium myrtillus, a
Vaccinium myrtilloides és a Vaccinium angustifolium faj gyümölcse, cse
resznye, egres, guajava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, ke
sualma, kenyérfa gyümölcse, licsi, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyü
mölcs, karambola (csillaggyümölcs), pitahaya, kókuszdió, kesudió, bra zil
dió, aréka (vagy bétel), kóladió, makadámiadió kivételével)

14,4

0

0812 10 00

Cseresznye és meggy, ideiglenesen tartósítva, pl. kéndioxid-gázzal, sós
lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban, de közvetlen fogyasz
tásra nem alkalmas állapotban

8,8

0

0812 90 10

Kajszibarack, ideiglenesen tartósítva, pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében,
kénes vízben vagy más tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra
nem alkalmas állapotban

12,8

0

0812 90 20

Narancs, ideiglenesen tartósítva, pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes
vízben vagy más tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra nem al
kalmas állapotban

12,8

0

0812 90 30

Papaja, ideiglenesen tartósítva, pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes
vízben vagy más tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra nem al
kalmas állapotban

2,3

0

0812 90 40

A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse ideiglenesen tartósítva, pl. kéndio
xid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban, de köz
vetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

6,4

0

0812 90 70

Guajava, mangó, mangosztán, tamarind, kesualma, kenyérfa gyümölcse,
licsi, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyü
mölcs), pitahaya, kókuszdió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bétel), kó
ladió, makadámiadió ideiglenesen tartósítva, pl. kéndioxid-gázzal, sós
lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban, de közvetlen fogyasz
tásra nem alkalmas állapotban

5,5

0

0812 90 98

Gyümölcs és diófélék, ideiglenesen tartósítva, pl. kéndioxid-gázzal, sós
lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban, de közvetlen fogyasz
tásra nem alkalmas állapotban (a cseresznye, kajszibarack, papaya, a
Vaccinium myrtillus faj gyümölcse, guajava, mangó, mangosztán, tama
rind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva,
passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pitahaya, kókuszdió, ke
sudió, brazil dió, aréka (vagy bétel), kóladió, makadámiadió kivételével)

8,8

0
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0813 10 00

Szárított kajszibarack

5,6

0

0813 20 00

Szárított aszalt szilva

9,6

0

0813 30 00

Szárított alma

3,2

0

0813 40 10

Szárított őszibarack, beleértve a nektarint is

5,6

0

0813 40 30

Szárított körte

6,4

0

0813 40 50

Szárított papaya

2

0

0813 40 60

Szárított tamarind

Mentes

0

0813 40 70

Kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passió
gyümölcs, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya szárítva

Mentes

0

0813 40 95

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs frissen (kivéve a dióféléket, a banánt, a
datolyát, a fügét, az ananászt, az avokádót, a guajavát, a mangót, a
mangosztánt, a papayát, a tamarindot, a kesualmát, a kenyérfa gyü
mölcsét, a licsit, a szapotil (sapodillo) szilvát, a passiógyümölcsöt, a ka
rambolát (csillaggyümölcs), a pitahayát, a citrusféléket, a szőlőt, kajszi
barackot, almáét, körtét és őszibarackot, nem keverve)

2,4

0

0813 50 12

Szárított keverék papayából, tamarindból, kesualmából, licsiből, ke
nyérfa gyümölcséből, sapodillo szilvából, passió gyümölcsből, caram
bolából és pitahayából, aszalt szilva és nélkül

4

0

0813 50 15

Aszalt szilvát, trópusi gyümölcsöt nem tartalmazó (kiv. A diókeveréket,
banánt, datolyát, fügét, ananászt, avokádót, a guajavát, a mangót,
a
mangosztánt, papayát, a citrusféléket, a szőlőt, tamarindot, kesual mát,
licsit, kenyérfa gyümölcsöt, sapodillo szilvát, passió gyümölcs, ka
rambolat és pitahayat) szárított gyümölcskeverék

6,4

0

0813 50 19

Szárított kajszibarack, alma, őszibarack, ideértve a prunus persica nec
tarina-t és a nektarint is, körte, papaya és más ehető gyümölcs aszalt
szilvát is tartalmazó keveréke (az ehető diófélék, banán, datolya, füge,
ananász, avokádó, guajava, mangó, mangosztán, citrusfélék és szőlő ke
veréke kivételével)

9,6

0

0813 50 31

Kizárólag kókuszdió, kesudió, brazildió, arékadió (bételdió), kóladió és
makadám dió keveréke

4

0

0813 50 39

Kizárólag a 0802 vámtarifaszám alá tartozó ehető diófélék keveréke (a
kókuszdió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bétel), kóladió, makadá miadió
kivételével)

6,4

0
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0813 50 91

Ehető és szárított diófélék, banán, datolya, ananász, avokádó, guajava,
mangó, mangosztán, citrusfélék és szőlő keveréke, aszalt szilva és füge
nélkül (kivéve a 0802 vámtarifaszám alá tartozó ehetődiófélék keverékét)

8

0

0813 50 99

Ehető és szárított diófélék, banán, datolya, ananász, avokádó, guajava,
mangó, mangosztán, citrusfélék és szőlő keveréke, aszalt szilvával és fü
gével

9,6

0

0814 00 00

Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja, beleértve a görögdinnye héját is,
frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében vagy más adalékanyagot tar
talmazó vízben tartósítva

1,6

0

0901 11 00

Kávé (a pörkölt és koffeinmentes kivételével)

Mentes

0

0901 12 00

Koffeinmentes kávé (a pörkölt kivételével)

8,3

0

0901 21 00

Pörkölt kávé (a koffeinmentes kivételével)

7,5

0

0901 22 00

Pörkölt koffeinmentes kávé

9

0

0901 90 10

Kávéhéj és -burok

Mentes

0

0901 90 90

Bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

11,5

0

0902 10 00

Zöld tea legfeljebb 3 kg tömegű kiszerelésben

3,2

0

0902 20 00

Zöld tea 3 kg-ot meghaladó tömegű kiszerelésben

Mentes

0

0902 30 00

Fekete fermentált tea és részben fermentált tea, aromásítva is, legfeljebb 3 kg
tömegű kiszerelésben

Mentes

0

0902 40 00

Fekete fermentált tea és részben fermentált tea, aromásítva is, 3 kg-ot
meghaladó tömegű kiszerelésben

Mentes

0

0903 00 00

Matétea

Mentes

0

0904 11 00

Bors a Piper nemből, nem zúzva, nem őrölve

Mentes

0

0904 12 00

Bors a Piper nemből, zúzott vagy őrölt

4

0

0904 20 10

Szárított édespaprika (kivéve. zúzott vagy őrölt)

9,6

0

0904 20 30

A Capsicum vagy a Pimenta fajhoz tartozó növények szárított gyümöl cse,
nem zúzott, nem őrölt (az édes paprika kivételével)

Mentes

0

0904 20 90

A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó termés, zúzva vagy őrölve

5

0
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6

0

0905 00 00

Vanília

0906 11 00

Fahéj (Cinnamomum zeylanicum blume ) (a zúzott és őrölt kivételével)

Mentes

0

0906 19 00

Fahéj és fahéjvirág (a fahéj (Cinnamomum zeylanicum Blume ) és a zúzott
vagy őrölt fahéj kivételével)

Mentes

0

0906 20 00

Fahéj és fahéjvirág, zúzva vagy őrölve

Mentes

0

0907 00 00

Szegfűszeg, egész gyümölcs, kocsány és szár

8

0

0908 10 00

Szerecsendió

Mentes

0

0908 20 00

Szerecsendió-virág

Mentes

0

0908 30 00

Kardamom

Mentes

0

0909 10 00

Ánizs- és badiánmag

Mentes

0

0909 20 00

Koriandermag

Mentes

0

0909 30 00

Köménymag

Mentes

0

0909 40 00

Rétiköménymag

Mentes

0

0909 50 00

Édesköménymag; borókabogyó

Mentes

0

0910 10 00

Gyömbér

Mentes

0

0910 20 10

Sárfrány (kivéve zúzott vagy őrölt)

Mentes

0

0910 20 90

Zúzott vagy őrölt sáfrány

8,5

0

0910 30 00

Kurkuma (indiai sáfrány)

Mentes

0

0910 91 10

Különböző fűszerek keveréke (a zúzott vagy őrölt fűszerkeverékek kivé
telével)

Mentes

0

0910 91 90

Különféle zúzott vagy őrölt fűszerek keveréke

12,5

0

0910 99 10

Görögszénamag

Mentes

0

0910 99 31

Vad kakukkfű (Thymus serpyllum) (kivéve zúzva vagy őrölve)

Mentes

0

0910 99 33

Kakukkfű (kivéve a zúzott vagy őrölt és a vad kakukkfüvet)

7

0

0910 99 39

Kakukkfű, zúzott vagy őrölt

8,5

0
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7

0

0910 99 50

Babérlevél

0910 99 60

Curry

Mentes

0

0910 99 91

Fűszerek, sem zúzva, sem őrölve (kivéve a borsot a Piper nemből, a Cap
sicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcsét, a vaníliát, a
fahéjat, a fahéjvirágot, a szegfűszeget (egész gyümölcsöt, kocsányt és
szárat), a szerecsendiót, a szerecsendió-virágot, a kardamomot, az
ánizsmagot, a badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétikö
ménymagot, a borókabogyót, a gyömbért, a sáfrányt, a kurkumát, a ka
kukkfüvet, a babérlevelet, a curry-t, a görögszénamagot és a különféle
fűszerek keverékét)

Mentes

0

0910 99 99

Fűszerek, zúzott vagy őrölt (kivéve a borsot a Piper nemből, a Capsicum
vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcsét, a vaníliát, a fahé
jat, a fahéjvirágot, a szegfűszeget (egész gyümölcsöt, kocsányt és szá
rat), a szerecsendiót, a szerecsendió-virágot, a kardamomot, az ánizs
magot, a badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétikömény
magot, a borókabogyót, a gyömbért, a sáfrányt, a kurkumát, a kakukk
füvet, a babérlevelet, a curry-t, a görögszénamagot és a különféle fűszerek
keverékét)

12,5

0

1001 10 00

Keménybúza

148 EUR/t

0

1001 90 10

Tönköly vetésre

12,8

0

1001 90 91

Közönséges búza és kétszeres vetőmag

95 EUR/t

0

1001 90 99

Tönköly, közönséges búza és kétszeres (a vetőmag kivételével)

95 EUR/t

0

1002 00 00

Rozs

93 EUR/t

0

1003 00 10

Árpa mag

93 EUR/t

0

1003 00 90

Árpa (a vetőmag kivételével)

93 EUR/t

0

1004 00 00

Zab

89 EUR/t

0

1005 10 11

Kétvonalas és felsővonalas hibridkukorica-vetőmag

Mentes

0

1005 10 13

Háromvonalas hibridkukorica-vetőmag

Mentes

0

1005 10 15

Egyszeres hibridkukorica-vetőmag

Mentes

0

1005 10 19

Hibridkukorica-vetőmag (a kétvonalas és felsővonalas, a háromvonalas és
az egyszeres hibridkukorica-vetőmag kivételével)

Mentes

0

1005 10 90

Kukorica vetőmag (kivéve hibrid)

94 EUR/t

0

1005 90 00

Kukorica (a vetőmag kivételével)

94 EUR/t

TQ (MZ)
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7,7

0

1006 10 10

Hántolatlan nyers rizs vetésre

1006 10 21

Kerek szemű hántolatlan nyers rizs, forrázva

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 23

Közepes szemű hántolatlan nyers rizs, forrázva

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 25

Hosszú szemű hántolatlan nyers rizs, forrázva, hosszúság-szélesség ará nya
2 és 3 közötti

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 27

Hosszú szemű hántolatlan nyers rizs, forrázva, hosszúság-szélesség ará nya
3 vagy nagyobb

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 92

Kerek szemű hántolatlan nyers rizs (a forrázott és a vetésre szánt rizs
kivételével)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 94

Közepes szemű hántolatlan nyers rizs (a forrázott és a vetésre szánt rizs
kivételével)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 96

Hosszú szemű hántolatlan nyers rizs, hosszúság-szélesség aránya 2 és 3
közötti (a forrázott és a vetésre szánt rizs kivételével)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 10 98

Hosszú szemű hántolatlan nyers rizs, hosszúság-szélesség aránya 3
vagy nagyobb (a forrázott és a vetésre szánt rizs kivételével)

211 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 11

Kerek szemű előmunkált (barna) rizs, forrázva

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 13

Közepes szemű előmunkált (barna) rizs, forrázva

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 15

Hosszú szemű előmunkált (barna) rizs, forrázva, hosszúság-szélesség
aránya 2 és 3 közötti

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 17

Hosszú szemű előmunkált (barna) rizs, forrázva, hosszúság-szélesség
aránya legfeljebb 3 – basmati

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 92

Kerek szemű előmunkált (barna) rizs, (kivéve forrázva)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 94

Közepes szemű előmunkált (barna) rizs, (kivéve forrázva)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 96

Hosszú szemű előmunkált (barna) rizs, hosszúság-szélesség aránya 2 és 3
közötti (a forrázott rizs kivételével)

264 EUR/t

TQ(RI)

1006 20 98

Hosszú szemű előmunkált (barna) rizs, hosszúság-szélesség aránya
többmint 3 (a forrázott rizs kivételével)

264 EUR/t

TQ(RI)
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1006 30 21

Félig hántolt kerek szemű rizs, forrázva

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 23

Félig hántolt közepes szemű rizs, forrázva

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 25

Félig hántolt hosszú szemű rizs, forrázva, hosszúság-szélesség aránya 2 és 3
közötti

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 27

Félig hántolt hosszú szemű rizs, forrázva, hosszúság-szélesség aránya 3
vagy nagyobb

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 42

Félig hántolt kerek szemű rizs (a forrázott rizs kivételével)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 44

Félig hántolt közepes szemű rizs (a forrázott rizs kivételével)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 46

Félig hántolt hosszú szemű rizs, hosszúság-szélesség aránya 2 és 3 kö zötti
(a forrázott rizs kivételével)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 48

Félig hántolt hosszú szemű rizs, hosszúság-szélesség aránya 3 vagy na
gyobb (a forrázott rizs kivételével)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 61

Teljesen hántolt kerek szemű rizs, forrázva, polírozva vagy fényezve is

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 63

Teljesen hántolt közepes szemű rizs, forrázva, polírozva vagy fényezve is

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 65

Teljesen hántolt hosszú szemű rizs, hosszúság–szélesség aránya 2 és 3
közötti, forrázva, polírozva vagy fényezve is

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 67

Teljesen hántolt hosszú szemű rizs, hosszúság–szélesség aránya több mint
3, forrázva, polírozva vagy fényezve is

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 92

Teljesen hántolt kerek szemű rizs, polírozva vagy fényezve is (kivéve
forrázva)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 94

Teljesen hántolt közepes szemű rizs, polírozva vagy fényezve is (kivéve
forrázva)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 96

Teljesen hántolt hosszú szemű rizs, hosszúság–szélesség aránya 2 és 3
közötti, polírozva vagy fényezve is (kivéve forrázva)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 30 98

Teljesen hántolt hosszú szemű rizs, hosszúság–szélesség aránya több mint
3, polírozva vagy fényezve is (kivéve forrázva)

416 EUR/t

TQ(RI)

1006 40 00

Törmelékrizs

128 EUR/t

TQ(RI)

1007 00 10

Hibrid cirokvetőmag

6,4

0

1007 00 90

Cirokmag (a hibrid vetőmag kivételével)

94 EUR/t

-
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1008 10 00

Hajdina

37 EUR/t

0

1008 20 00

Köles és hasonló pázsitfűféle (a cirokmag kivételével)

56 EUR/t

0

1008 30 00

Kanárimag

Mentes

0

1008 90 10

Tritikálé

93 EUR/t

0

1008 90 90

Gabonaféle (a búza és kétszeres, rozs, árpa, zab, kukorica, rizs, hajdina,
köles [és hasonló pázsitfűféle], kanárimag, triticale és cirokmag kivéte
lével)

37 EUR/t

0

1101 00 11

Durumbúzaliszt

172 EUR/t

0

1101 00 15

Közönséges búzából és tönkölyből készült liszt

172 EUR/t

0

1101 00 90

Kétszeres liszt

172 EUR/t

0

1102 10 00

Rozsliszt

168 EUR/t

0

1102 20 10

Kukoricaliszt, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal

173 EUR/t

TQ (MZ)

1102 20 90

Kukoricaliszt, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal

98 EUR/t

TQ (MZ)

1102 90 10

Árpaliszt

171 EUR/t

0

1102 90 30

Zabliszt

164 EUR/t

0

1102 90 50

Rizsliszt

138 EUR/t

0

1102 90 90

Gabonaliszt (a búzaliszt, a kétszeres liszt, a rozsliszt, a kukoricaliszt, a
rizsliszt, az árpaliszt és a zabliszt kivételével)

98 EUR/t

0

1103 11 10

Durva őrlemény és dara keménybúzából

267 EUR/t

0

1103 11 90

Durva őrlemény és dara közönséges búzából és tönkölyből

186 EUR/t

0

1103 13 10

Durva őrlemény és dara kukoricából, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsír
tartalommal

173 EUR/t

0

1103 13 90

Durva őrlemény és dara kukoricából, több mint 1,5 tömegszázalék
zsírtartalommal

98 EUR/t

0

1103 19 10

Durva őrlemény és dara rozsból

171 EUR/t

0

1103 19 30

Durva őrlemény és dara árpából

171 EUR/t

0

1103 19 40

Durva őrlemény és dara zabból

164 EUR/t

0
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1103 19 50

Durva őrlemény és dara rizsből

138 EUR/t

0

1103 19 90

Durva őrlemény és dara gabonából (a búza, a zab, a kukorica, a rizs, a
rozs és az árpa kivételével)

98 EUR/t

0

1103 20 10

Labdacs (pellet) rozsból

171 EUR/t

0

1103 20 20

Árpalabdacs

171 EUR/t

0

1103 20 30

Zablabdacs

164 EUR/t

0

1103 20 40

Labdacs (pellet) kukoricából

173 EUR/t

0

1103 20 50

Labdacs (pellet) rizsből

138 EUR/t

0

1103 20 60

Labdacs (pellet) búzából

175 EUR/t

0

1103 20 90

Labdacs (pellet) gabonából (a rozs, az árpa, a zab, a kukorica, a rizs és a
búza kivételével)

98 EUR/t

0

1104 12 10

Lapított zab

93 EUR/t

0

1104 12 90

Pelyhesített zab

182 EUR/t

0

1104 19 10

Lapított vagy pelyhesített búzaszemek

175 EUR/t

0

1104 19 30

Lapított vagy pelyhesített rozs

171 EUR/t

0

1104 19 50

Lapított vagy pelyhesített kukoricaszemek

173 EUR/t

0

1104 19 61

Lapított árpaszemek

97 EUR/t

0

1104 19 69

Pelyhesített árpaszemek

189 EUR/t

0

1104 19 91

Pelyhesített rizs

234 EUR/t

0

1104 19 99

Lapított vagy pelyhesített gabonaféle (zab, búza, rozs, kukorica, árpa és
pelyhesített rizs kivételével)

173 EUR/t

0

1104 22 20

Tisztított (héjazott vagy tisztított) zab (kivéve hántolt)

162 EUR/t

0

1104 22 30

Hántolt, szeletelt vagy durván darált zab

162 EUR/t

0

1104 22 50

Fényezett zab

145 EUR/t

0

1104 22 90

Durván darált zab

93 EUR/t

0
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1104 22 98

Zab (a hántolt [héjazott vagy tisztított] és szeletelt vagy durván darált
(„grütze” vagy „grutten”), fényezett vagy kizárólag durván darált kivéte
lével)

93 EUR/t

0

1104 23 10

Hántolt (héjazott vagy tisztított) kukoricaszemek szeletelve vagy durván
darálva is

152 EUR/t

7

1104 23 30

Fényezett kukoricaszemek

152 EUR/t

7

1104 23 90

Kizárólag durván darált kukorica

98 EUR/t

7

1104 23 99

Kukoricaszemek (a hántolt [héjazott vagy tisztított], a szeletelt vagy a
durván darált, a fényezett vagy a kizárólag durván darált kivételével)

98 EUR/t

7

1104 29 01

Hántolt (héjazott vagy tisztított) árpa

150 EUR/t

7

1104 29 03

Hántolt és szeletelt vagy durván darált árpa („grütze” vagy „grutten”)

150 EUR/t

7

1104 29 05

Fényezett árpa

236 EUR/t

7

1104 29 07

Kizárólag durván darált árpa

97 EUR/t

7

1104 29 09

Árpa (a hántolt [héjazott vagy tisztított] és szeletelt vagy durván darált
(„grütze” vagy „grutten”), fényezett vagy kizárólag durván darált kivéte
lével)

97 EUR/t

7

1104 29 11

Hántolt (héjazott vagy tisztított)búza

129 EUR/t

0

1104 29 18

Hántolt (héjazott vagy tisztított) gabona (az árpa, a zab, a kukorica, a
rizs és a búza kivételével)

129 EUR/t

0

1104 29 30

Fényezett gabona (az árpa, a zab, a kukorica vagy a rizs kivételével)

154 EUR/t

0

1104 29 51

Kizárólag durván darált búza

99 EUR/t

0

1104 29 55

Kizárólag durván darált rozs

97 EUR/t

0

1104 29 59

Kizárólag durván darált gabona (az árpa, a zab, a kukorica, a búza és a
rozs kivételével)

98 EUR/t

0
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1104 29 81

Búza (a hántolt [héjazott vagy tisztított], a szeletelt vagy a durván da rált,
a fényezett vagy a kizárólag durván darált kivételével)

99 EUR/t

0

1104 29 85

Rozs (a hántolt [héjazott vagy tisztított], a szeletelt vagy a durván da
rált, a fényezett vagy a kizárólag durván darált kivételével)

97 EUR/t

0

1104 29 89

Gabona (a hántolt [héjazott vagy tisztított], a szeletelt vagy a durván
darált, a fényezett vagy a kizárólag durván darált árpa, zab, kukorica,
búza és rozs kivételével)

98 EUR/t

0

1104 30 10

Búzacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve

76 EUR/t

0

1104 30 90

Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve (a búza kivételé
vel)

75 EUR/t

0

1105 10 00

Liszt, dara és por burgonyából

12,2

0

1105 20 00

Pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából

12,2

0

1106 10 00

Liszt, dara és por borsóból, babból, lencséből és a 0713 vtsz. Alá tar
tozó többi szárított hüvelyes zöldségből

7,7

0

1106 20 10

Liszt, dara és por szágóból vagy manióka, nyílgyökér, szálepgyökér, csi
csóka, édesburgonya gyökeréből vagy gumójából és a 0714 vtsz. Alá
tartozó, magas keményítő- vagy inulintartalmú hasonló gyökérből és
gumóból, denaturált

95 EUR/t

0

1106 20 90

Liszt, dara és por szágóból vagy manióka, nyílgyökér, szálepgyökér, csi
csóka, édesburgonya gyökeréből vagy gumójából és a 0714 vtsz. Alá
tartozó, magas keményítő- és inulintartalmú hasonló gyökérből és gu
móból (kivéve denaturált)

166 EUR/t

0

1106 30 10

Liszt, dara és por banánból

10,9

0

1106 30 90

Liszt, dara és por a 8. Árucsoportba (élelmezési célra alkalmas gyü
mölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja) tartozó termékek ből
(a banán kivételével)

8,3

0

1107 10 11

Búzamaláta liszt formában (a pörkölt búzamaláta kivételével)

177 EUR/t

0

1107 10 19

Búzamaláta (a liszt és a pörkölt búzamaláta kivételével)

134 EUR/t

0

1107 10 91

Maláta liszt formában (a pörkölt maláta és a búzamaláta kivételével)

173 EUR/t

0

1107 10 99

Maláta (a pörkölt maláta, a búzamaláta és a liszt kivételével)

131 EUR/t

0

1107 20 00

Pörkölt maláta

152 EUR/t

0
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1108 11 00

Búzakeményítő

224 EUR/t

—

1108 12 00

Kukoricakeményítő

166 EUR/t

—

1108 13 00

Burgonyakeményítő

166 EUR/t

—

1108 14 00

Manióka- (kasszava-) keményítő

166 EUR/t

TQ (MZ)

1108 19 10

Rizskeményítő

216 EUR/t

—

1108 19 90

Keményítő (a búza-, kukorica-, burgonya-, manióka- (kasszava-) és a
rizskeményítő kivételével)

166 EUR/t

—

1108 20 00

Inulin

19,2

0

1109 00 00

Búzasikér, szárítva is

512 EUR/t

—

1201 00 10

Szójabab, vetésre

Mentes

0

1201 00 90

Szójabab (a vetésre szánt szójabab kivételével)

Mentes

0

1202 10 10

Földimogyoró héjában, vetésre

Mentes

0

1202 10 90

Földimogyoró héjában, (a pörkölt vagy másképpen főzött kivételével)

Mentes

0

1202 20 00

Földimogyoró héj nélkül, törve is (a pörkölt vagy másképpen főzött ki
vételével)

Mentes

0

1203 00 00

Kopra

Mentes

0

1204 00 10

Lenmag, vetésre

Mentes

0

1204 00 90

Lenmag (a vetésre szánt lenmag kivételével)

Mentes

0

1205 10 10

Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repcemag, (amelyből a kin
yert stabilizált olaj erukasav-tartalma kevesebb mint 2 % és az e mag ból
származó szilárd összetevő 30 mikromól/g értéknél kevesebb glu
kozinolátot tartalmaz) vetésre

Mentes

0

1205 10 90

Alacsony erukatartalmú olajrepce- vagy repcemag, (amelyből a kinyert
stabilizált olaj erukasav-tartalma kevesebb mint 2 % és az e magból
származó szilárd összetevő 30 mikromól/g értéknél kevesebb glukozi
nolátot tartalmaz) törve is (a vetésre szánt kivételével)

Mentes

0

1205 90 00

Magas erukatartalmú olajrepce- vagy repcemag, (amelyből a kinyert sta
bilizált olaj erukasav-tartalma legalább 2 % és az e magból származó
szilárd összetevő legalább 30 mikromól/g glukozinolátot tartalmaz), törve
is

Mentes

0

1206 00 10

Napraforgómag, vetésre

Mentes

0
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1206 00 91

Szürke és fehér csíkos héjú napraforgómag héjastól is (a vetésre szánt
napraforgómag kivételével)

Mentes

0

1206 00 99

Napraforgómag, törve is (a vetésre szánt, szürke és fehér csíkos héjú,
héjastól is napraforgómag kivételével)

Mentes

0

1207 20 10

Gyapotmag, vetésre

Mentes

0

1207 20 90

Gyapotmag, törve is (a vetésre szánt kivételével)

Mentes

0

1207 40 10

Szezámmag, vetésre

Mentes

0

1207 40 90

Szezámmag, törve is (a vetésre szánt kivételével)

Mentes

0

1207 50 10

Mustármag vetésre

Mentes

0

1207 50 90

Mustármag, törve is (a vetésre szánt kivételével)

Mentes

0

1207 91 10

Mákszem, vetésre

Mentes

0

1207 91 90

Mákszem, törve is (a vetésre szánt kivételével)

Mentes

0

1207 99 15

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, vetésre (az ehető diófélék,
olajbogyó, szójabab, földimogyoró, kopra, lenmag, olajrepce- vagy rep
cemag, napraforgómag, gyapotmag, szezámmag, mustármag, és mák szem
kivételével)

Mentes

0

1207 99 91

Kendermag, törve is (a vetésre szánt kivételével)

Mentes

0

1207 99 97

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, törve is (a vetésre szánt, az
ehető diófélék, olajbogyó, szójabab, földimogyoró, kopra, lenmag, olaj
repce- vagy repcemag, napraforgómag, gyapotmag, ricinusolajmag, sze
zámmag, mustármag, és mákszem kivételével)

Mentes

0

1208 10 00

Szójababliszt és -dara

4,5

0

1208 90 00

Olajosmagliszt és -dara vagy olajtartalmúgyümölcs-liszt és -dara (a
szója- és mustárliszt és -dara kivételével)

Mentes

0

1209 10 00

Cukorrépamag vetési célra

8,3

0

1209 21 00

Lucerna- (alfalfa-) mag vetési célra

2,5

0

1209 22 10

Vörös lóhere mag (Trifolium pratense l.) Vetési célra

Mentes

0

1209 22 80

Lóhere mag (Trifolium spp.) vetési célra (a vörös lóhere mag (Trifolium
pratense l.) kivételével)

Mentes

0
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1209 23 11

Réti csenkesz mag (Festuca pratensis Huds) vetési célra

Mentes

0

1209 23 15

Vörös csenkesz (Festuca rubra l.) mag vetési célra

Mentes

0

1209 23 80

Csenkeszmag vetési célra (kiv. réti csenkesz (Festuca pratensis Huds) és a
vörös csenkesz (Festuca rubra l.) magot)

2,5

0

1209 24 00

Kentucky réti perjemag (Poa pratensis l.), vetési célra

Mentes

0

1209 25 10

Olasz perjemag (beleértve a westerwoldot) (Lolium multiflorum l.) vetési célra

Mentes

0

1209 25 90

Évelő perjemag (Lolium perenne l.) vetési célra

Mentes

0

1209 29 10

Bükkönymag, a Poa palustris l. és a Poa trivialis l. nemhez tartozó mag
vak, csomós ebírmag (Dactylis glomerata l.), és tippanmag (Agrostis), ve
tési célra

Mentes

0

1209 29 35

Timótfűmag vetési célra

Mentes

0

1209 29 50

Csillagfürtmag vetési célra

2,5

0

1209 29 60

Takarmányrépa (Beta vulgaris var. alba) magja, vetési célra

8,3

0

1209 29 80

Takarmánynövények vetőmagjai (a gabonák, takarmányrépa (Beta vulga ris
var. alba) magja, cukorrépamag, lucernamag, lóhere mag (Trifolium spp.),
csenkeszmag, kentucky réti perjemag (Poa pratensis l.), perjemag (Lolium
multiflorum lam., Lolium perenne l.), timótfűmag, bükkönymag, a Poa
palustris l. és a Poa trivialis l. Nemhez tartozó magvak, csomós ebírmag
(Dactylis glomerata l.), tippanmag (Agrostis) és csillagfürtmag ki vételével)

2,5

0

1209 30 00

Elsősorban virágjukért termesztett lágyszárú növények magja vetési célra

3

0

1209 91 10

Karalábémag (Brassica oleracea, var.caulorapa és gongylodes l.) vetési célra

3

0

1209 91 30

Cékla (Beta vulgaris var. conditiva) magja, vetési célra

8,3

0

1209 91 90

Zöldségmag vetési célra (a karalábémag (Brassica oleracea, var. caulorapa
és gongylodes l.) kivételével)

3

0

1209 99 10

Erdei fák magja vetési célra

Mentes

0

1209 99 91

Virágjukért termesztett, fás szárú növények magja vetési célra

3

0
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1209 99 99

Mag, gyümölcs és spóra vetési célra (a hüvelyes zöldség és csemegeku
korica, kávé, tea, matétea és fűszerek, gabonafélék, olajos magvak és
olajtartalmú gyümölcsök, répa, takarmánynövény, zöldségmag, fák
magja, valamint elsősorban a virágjukért termesztett növények magja vagy
az illatszeriparban, a gyógyszeriparban vagy rovarirtóként, gom baölő
szerként vagy hasonló célra használt mag és gyümölcs kivételé vel)

4

0

1210 10 00

Komlótoboz frissen vagy szárítva (az őrölt, porított vagy labdacs [pel let]
alakú kivételével)

5,8

0

1210 20 10

Komlótoboz őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban, nagyobb lu
pulin tartalommal; lupulin

5,8

0

1210 20 90

Komlótoboz őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban (nem nagyobb
lupulintartalommal)

5,8

0

1211 20 00

Ginszenggyökér frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is

Mentes

0

1211 30 00

Kokalevél frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is

Mentes

0

1211 40 00

Mákszalma frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is

Mentes

0

1211 90 30

Tonkabab, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is

3

0

1211 90 85

Növény, növényrész, beleértve a magot és a gyümölcsöt is, elsősorban
illatszer, gyógyszer vagy rovarirtó szer, növényvédő szer, gombaölő
szer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy
porítva is (a ginszenggyökér, kokalevél, mákszalma és tonkabab kivéte
lével)

Mentes

0

1212 20 00

Tengeri moszat és más alga frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva,
őrölve is

Mentes

0

1212 91 20

Cukorrépa szárítva, őrölve is

23 EUR/100 kg/net

7

1212 91 80

Cukorrépa frissen, hűtve vagy fagyasztva

6,7 EUR/100 kg/net

7

1212 99 20

Cukorrnád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is

4,6 EUR/100 kg/net

7

1212 99 30

Szentjánoskenyér frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is, zú
zott vagy porrá őrölt is

5,1

0

1212 99 41

Szentjánoskenyér-mag, frissen vagy szárítva (a hántolt, sajtolt vagy da rált
kivételével)

Mentes

0

1212 99 49

Szentjánoskenyérmag hántolva, zúzott vagy őrölt, frissen vagy szárítva

5,8

0

1212 99 70

Máshol nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyü
mölcsmag és más növényi termék, beleértve a Cichorium intybus sati vum
fajta, nem pörkölt cikóriagyökereket is

Mentes

0

1213 00 00

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

Mentes

0
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Mentes

0

5,8

0

1214 10 00

Lucerna- (alfalfa-) őrlemény és -labdacs (pellet)

1214 90 10

Marharépa, karórépa, takarmánygyökér

1214 90 90

Széna, lucerna (alfalfa), lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt,
bükköny és hasonló takarmánynövény (a karórépa, marharépa, más ta
karmányrépa és lucernadara kivételével)

Mentes

0

1301 20 00

Természetes gumiarábikum

Mentes

0

1301 90 00

Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta, balzsam és más termé
szetes oleorezin (a gumiarábikum kivételével)

Mentes

0

1302 11 00

Ópium

Mentes

0

1302 12 00

Édesgyökér-kivonat (a 10 tömegszázaléknál nagyobb cukortartalommal bíró
vagy az édesipari terméknek [édességnek] elkészített kivételével)

3,2

0

1302 13 00

Komlókivonat

3,2

0

1302 19 05

Vanília oleoresin

3

0

1302 19 80

Növényi nedv és kivonat (az édesgyökér, komló, vanília oleoresin és
ópium kivételével)

Mentes

0

1302 20 10

Száraz pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok por alakban

19,2

0

1302 20 90

Folyékony pektintartalmú anyag, pektinát és pektát

11,2

0

1302 31 00

Agar-agar, átalakítva is

Mentes

0

1302 32 10

Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból nyert nyálka és dúsító
modifikálva (átalakítva) is

Mentes

0

1302 32 90

Guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is

Mentes

0

1302 39 00

Növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is (a
szentjánoskenyér, szentjánoskenyérmag, guarmag és agar-agar kivéte lével)

Mentes

0

1401 10 00

Bambusznád

Mentes

0

1401 20 00

Rotangnád

Mentes

0

1401 90 00

Nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabona
szalma, hárskéreg és elsősorban fonatkészítésre használatos más nö vényi
anyag (a bambusznád és rotangnád kivételével)

Mentes

0
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1404 20 00

Gyapothulladék (pamutlinters)

Mentes

0

1404 90 00

Máshol nem említett növényi eredetű termék

Mentes

0

1501 00 11

Sertészsír, beleértve a zsiradékot is, kiolvasztva vagy más módon ki
vonva ipari felhasználásra (az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerelőállítás, zsírsztearin és zsírolaj kivételével)

Mentes

0

1501 00 19

Sertészsír, beleértve a zsiradékot is, kiolvasztva vagy más módon ki
vonva (a műszaki/ipari felhasználás, zsírsztearin és zsírolaj kivételével)

17,2 EUR/100 kg/
net

0

1501 00 90

Olvasztott vagy másképpen kivont baromfizsír

11,5

0

1502 00 10

Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú ipari felhasználásra (ki
véve az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítást, a nem emul
geált, nem kevert vagy más módon nem elkészített zsírsztearint, zsíro
lajat, oleosztearint, oleoolajat és faggyúolajat)

Mentes

0

1502 00 90

Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú (kivéve az ipari felhasz
nálást és a nem emulgeált, nem kevert vagy más módon nem elkészített
zsírsztearint, zsírolajat, oleosztearint, oleoolajat és faggyúolajat)

3,2

0

1503 00 11

Zsírsztearin és oleosztearin ipari felhasználásra (kivéve emulgálva, ke
verve vagy más módon nem elkészítve)

Mentes

0

1503 00 19

Zsírsztearin és oleosztearin (nem ipari felhasználásra, nem emulgálva, nem
keverve vagy más módon nem elkészítve)

5,1

0

1503 00 30

Faggyúolaj ipari felhasználásra (az emberi fogyasztásra alkalmas élelmi
szer-előállítás kivételével, nem emulgálva, nem keverve vagy más mó don
nem elkészítve)

Mentes

0

1503 00 90

Faggyúolaj, oleoolaj és zsírolaj (nem emulgálva, nem keverve vagy más
módon elkészítve, és nem ipari célú faggyúolaj)

6,4

0

1504 10 10

Halmájolaj és frakciói 2 500 ne/g-ot nem meghaladó a-vitamin-tarta
lommal, finomítva is (vegyileg nem átalakítva)

3,8

0

1504 10 91

Halmájolaj és frakciói óriás laposhalból, finomítva is, de vegyileg nem
átalakítva (kivéve a halmájolajat legfeljebb 2 500 ne/g a-vitamin-tarta
lommal)

Mentes

0

1504 10 99

Halmájolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (kivéve a
halmájolajat legfeljebb 2 500 ne/g a-vitamin-tartalommal, valamint óriás
laposhalból)

Mentes

0
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1504 20 10

Halzsír és -olaj szilárd frakciói (kiv. vegyileg módosított és halmájolaj)

10,9

0

1504 20 90

Halzsír és -olaj és ezek folyékony frakciói finomítva is (a vegyileg átala
kított és a halmájolaj kivételével)

Mentes

0

1504 30 10

Tengeri emlősökből nyert zsír, olaj szilárd frakciói (kiv. vegyileg módo
sított)

10,9

0

1504 30 90

Tengeri emlősökből nyert zsír, olaj és ezek folyékony frakciói, fino
mítva is (kiv. vegyileg módosított)

Mentes

0

1505 00 10

Nyers gyapjúzsír

3,2

0

1505 00 90

Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai, beleérve a lanolint is (kivéve nyers
gyapjúzsír)

Mentes

0

1506 00 00

Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem áta
lakítva (a sertészsír, baromfizsír, szarvasmarhafaggyú, birka- és kecske
faggyú, halból és más tengeri állatból nyert zsír, zsírsztearin, zsírolaj,
oleosztearin, oleoolaj, faggyúolaj, gyapjúzsír és ennek zsíros származé kai
kivételével)

Mentes

0

1507 10 10

Nyers szójababolaj tisztítva is, műszaki vagy ipari felhasználásra (az
emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

3,2

0

1507 10 90

Nyers szójababolaj tisztítva is (a műszaki vagy ipari felhasználás kivéte
lével)

6,4

0

1507 90 10

Szójababolaj és frakciói finomítva is, műszaki vagy ipari felhasználásra (a
vegyileg átalakított, a nyersolaj és az emberi fogyasztásra alkalmas
élelmiszer-előállítás kivételével)

5,1

0

1507 90 90

Szójababolaj és frakciói finomítva (a műszaki vagy ipari felhasználás,
vegyileg átalakított és a nyersolaj kivételével)

9,6

0

1508 10 10

Nyers földimogyoró-olaj, műszaki vagy ipari felhasználásra (az emberi
fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

Mentes

0

1508 10 90

Nyers földimogyoró-olaj (a műszaki vagy ipari felhasználás kivételével)

6,4

0

1508 90 10

Földimogyoró-olaj és frakciói finomítva is, műszaki vagy ipari felhasz
nálásra (a vegyileg átalakított, a nyersolaj és az emberi fogyasztásra al
kalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

5,1

0

1508 90 90

Földimogyoró-olaj és frakciói finomítva is (a vegyileg átalakított,
a nyersolaj és a műszaki vagy ipari felhasználás kivételével)

9,6

0
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1509 10 10

Az olajfa terméséből kizárólag mechanikai vagy egyéb fizikai eljárással
olyan körülmények között előállított szűz lampant-olívaolaj, amelyek nem
vezetnek az olaj károsodásához

122,6 EUR/100 kg/
net

0

1509 10 90

A olajfa terméséből kizárólag mechanikai vagy egyéb fizikai eljárással
olyan körülmények között előállított olívaolaj, amelyek nem vezetnek az
olaj károsodásához, kezeletlen (kivéve a szűz lampant-olívaolajat)

124,5 EUR/100 kg/
net

0

1509 90 00

Olívaolaj és frakciói az olajfa gyümölcséből kizárólag mechanikai vagy
más fizikai eljárással, olyan feltételek mellett nyerve, amelyek nem ve
zetnek az olaj minőségének romlásához (a szűz és a vegyileg átalakított
kivételével)

134,6 EUR/100 kg/
net

0

1510 00 10

Nyers olívaolaj és keverékek, beleértve az 1509 vtsz. Alá tartozó keve
réket is

110,2 EUR/100 kg/
net

0

1510 00 90

Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de ve
gyileg nem átalakítva, beleértve a 1509 vtsz. Alá tartozó olajokkal vagy
ezek frakcióival készült keverékeket is (kivéve nyers)

160,3 EUR/100 kg/
net

0

1511 10 10

Nyers pálmaolaj, műszaki vagy ipari felhasználásra (az emberi fogyasz
tásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

Mentes

0

1511 10 90

Nyers pálmaolaj (a műszaki vagy ipari felhasználás kivételével)

3,8

0

1511 90 11

A pálamaolaj szilárd frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva,
legfeljebb 1 kg tömegű kiszerelésben

12,8

0

1511 90 19

A pálamaolaj szilárd frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, 1
kg-ot meghaladó tömegű kiszerelésben vagy más módon kiszerelve

10,9

0

1511 90 91

Pálmaolaj és folyékony frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva,
ipari felhasználásra (az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállí tás
és a nyersolaj kivételével)

5,1

0

1511 90 99

Pálmaolaj és folyékony frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (az
ipari felhasználás és a nyersolaj kivételével)

9

0

1512 11 10

Nyers napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj, műszaki vagy ipari fel
használásra (az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivé
telével)

3,2

0

1512 11 91

Nyers napraforgómag-olaj (a műszaki vagy ipari felhasználás kivételé vel)

6,4

0

1512 11 99

Nyers pórsáfránymagolaj (a műszaki vagy ipari felhasználás kivételével)

6,4

0

1512 19 10

Napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói finomítva is, de
vegyileg nem átalakítva, műszaki vagy ipari felhasználásra (a nyers olaj és
az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

5,1

0
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1512 19 90

Napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói finomítva is, de
vegyileg nem átalakítva (a műszaki vagy ipari felhasználás és a nyers olaj
kivételével)

9,6

0

1512 21 10

Nyers gyapotmagolaj, műszaki vagy ipari felhasználásra (az emberi fo
gyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

3,2

0

1512 21 90

Nyers gyapotmagolaj (a műszaki vagy ipari felhasználás kivételével)

6,4

0

1512 29 10

Gyapotmagolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, mű
szaki vagy ipari felhasználásra (a nyersolaj és az emberi fogyasztásra al
kalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

5,1

0

1512 29 90

Gyapotmagolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (a
műszaki vagy ipari felhasználás és a nyersolaj kivételével)

9,6

0

1513 11 10

Nyers kókuszdió- (kopra-) olaj, műszaki vagy ipari felhasználásra (az
emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

2,5

0

1513 11 91

Nyers kókuszdió- (kopra-) olaj, legfeljebb 1 kg tömegű kiszerelésben (a
műszaki vagy ipari felhasználás kivételével)

12,8

0

1513 11 99

Nyers kókuszdió- (kopra-) olaj, 1 kg-ot meghaladó tömegű kiszerelés ben
vagy más módon kiszerelve (a műszaki vagy ipari felhasználás ki
vételével)

6,4

0

1513 19 11

A kókuszdió- (kopra-) olaj szilárd frakciói, finomítva is, de vegyileg
nem átalakítva, legfeljebb 1 kg tömegű kiszerelésben

12,8

0

1513 19 19

A kókuszolaj szilárd frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, 1
kg-ot meghaladó tömegű kiszerelésben vagy más módon kiszerelve

10,9

0

1513 19 30

Kókuszdió- (kopra-) olaj és folyékony frakciói finomítva is, de vegyileg
nem átalakítva, műszaki vagy ipari felhasználásra (az emberi fogyasz tásra
alkalmas élelmiszer-előállítás és a nyersolaj kivételével)

5,1

0

1513 19 91

Kókuszdió- (kopra-) olaj és folyékony frakciói finomítva is, de vegyileg
nem átalakítva, legfeljebb 1 kg tömegű kiszerelésben (a műszaki vagy ipari
felhasználás és a nyersolaj kivételével)

12,8

0

1513 19 99

Kókuszdió- (kopra-) olaj és folyékony frakciói finomítva is, de vegyileg
nem átalakítva, 1 kg-ot meghaladó tömegű kiszerelésben vagy más mó
don kiszerelve (a műszaki vagy ipari felhasználás és a nyersolaj kivételé
vel)

9,6

0
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1513 21 10

Nyers pálmamagbél- vagy babassuolaj, műszaki vagy ipari felhaszná lásra
(az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

3,2

0

1513 21 30

Nyers pálmamagbél- vagy babassuolaj, legfeljebb 1 kg tömegű kiszere
lésben (a műszaki vagy ipari felhasználás kivételével)

12,8

0

1513 21 90

Nyers pálmamagbél- vagy babassuolaj 1 kg-ot meghaladó tömegű ki
szerelésben vagy más módon kiszerelve (a műszaki vagy ipari felhasz
nálás kivételével)

6,4

0

1513 29 11

A pálmamagbél- vagy babassuolaj szilárd frakciói, finomítva is, de ve
gyileg nem átalakítva, legfeljebb 1 kg tömegű kiszerelésben

12,8

0

1513 29 19

A pálmamagbél- vagy babassuolaj szilárd frakciói, finomítva is, de ve
gyileg nem átalakítva, 1 kg-ot meghaladó tömegű kiszerelésben vagy
más módon kiszerelve

10,9

0

1513 29 30

Pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek folyékony frakciói finomítva is, de
vegyileg nem átalakítva, műszaki vagy ipari felhasználásra (az em beri
fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás és a nyersolaj kivételé vel)

5,1

0

1513 29 50

Pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek folyékony frakciói finomítva is, de
vegyileg nem átalakítva, legfeljebb 1 kg tömegű kiszerelésben (a mű szaki
vagy ipari felhasználás és a nyersolaj kivételével)

12,8

0

1513 29 90

Pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek folyékony frakciói finomítva is, de
vegyileg nem átalakítva, 1 kg-ot meghaladó tömegű kiszerelésben vagy
más módon kiszerelve (a műszaki vagy ipari felhasználás és
a
nyersolaj kivételével)

9,6

0

1514 11 10

Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repceolaj, (olyan stabilizált
olaj, amelynek erukasav-tartalma kevesebb mint 2 tömegszázalék),
nyers, műszaki vagy ipari felhasználásra (az emberi fogyasztásra alkal mas
élelmiszer-előállítás kivételével)

3,2

0

1514 11 90

Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repceolaj, (olyan stabilizált
olaj, amelynek erukasav-tartalma kevesebb mint 2 tömegszázalék),
nyers ( a műszaki vagy ipari felhasználás kivételével)

6,4

0

1514 19 10

Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repceolaj, (olyan stabilizált
olaj, amelynek erukasav-tartalma kevesebb mint 2 tömegszázalék), és ezek
frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, műszaki vagy ipari
felhasználásra (az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállí tás és a
nyersolaj kivételével)

5,1

0

1514 19 90

Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repceolaj, (olyan stabilizált
olaj, amelynek erukasav-tartalma kevesebb mint 2 tömegszázalék), és ezek
frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (a műszaki vagy ipari
felhasználás és a nyersolaj kivételével)

9,6

0
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1514 91 10

Magas erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repceolaj, „olyan stabilizált olaj,
amelynek erukasav-tartalma legalább 2 tömegszázalék”, valamint
mustárolaj, nyers, műszaki vagy ipari felhasználásra (az emberi fogyasz
tásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

3,2

0

1514 91 90

Magas erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repceolaj, (olyan stabilizált olaj,
amelynek amelynek erukasav-tartalma legalább 2 tömegszázalék), valamint
mustárolaj, nyers (a műszaki vagy ipari felhasználás kivételé vel)

6,4

0

1514 99 10

Magas erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repceolaj, (olyan stabilizált olaj,
amelynek erukasav-tartalma legalább 2 tömegszázalék), valamint
mustárolaj, és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva,
műszaki vagy ipari felhasználásra (az emberi fogyasztásra alkalmas élel
miszer-előállítás és a nyersolaj kivételével)

5,1

0

1514 99 90

Magas erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repceolaj, (olyan stabilizált olaj,
amelynek erukasav-tartalma legalább 2 tömegszázalék), valamint
mustárolaj, és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (a
műszaki vagy ipari felhasználás és a nyersolaj kivételével)

9,6

0

1515 11 00

Nyers lenmagolaj

3,2

0

1515 19 10

Lenmagolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, mű
szaki vagy ipari felhasználásra (a nyersolaj és az emberi fogyasztásra al
kalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

5,1

0

1515 19 90

Lenmagolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (a mű
szaki vagy ipari felhasználás és a nyersolaj kivételével)

9,6

0

1515 21 10

Nyers kukoricaolaj, műszaki vagy ipari felhasználásra (az emberi fo
gyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

3,2

0

1515 21 90

Nyers kukoricaolaj (a műszaki vagy ipari felhasználás kivételével)

6,4

0

1515 29 10

Kukoricaolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, ipari
felhasználásra (a nyersolaj és az emberi fogyasztásra alkalmas élelmi szerelőállítás kivételével)

5,1

0

1515 29 90

Kukoricaolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (az
ipari felhasználás és a nyersolaj kivételével)

9,6

0

1515 30 10

Ricinusolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva a szinteti
kus szálak vagy műanyagok gyártásában használt aminoundekán-savelőállítására

Mentes

0

1515 30 90

Ricinusolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (a szinte
tikus szálak vagy műanyagok gyártásában használt aminoundekán-savelőállítás kivételével)

5,1

0
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1515 50 11

Nyers szezámolaj, műszaki vagy ipari felhasználásra (az emberi fo
gyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

3,2

0

1515 50 19

Nyers szezámolaj (a műszaki vagy ipari felhasználás kivételével)

6,4

0

1515 50 91

Szezámolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, műszaki
vagy ipari felhasználásra (a nyersolaj kivételével)

5,1

0

1515 50 99

Szezámolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (a mű
szaki vagy ipari felhasználás és a nyersolaj kivételével)

9,6

0

1515 90 11

Tung- (kínaifa-), jojoba-, oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, és ezek
frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Mentes

0

1515 90 21

Nyers dohánymagolaj, műszaki vagy ipari felhasználásra (az emberi fo
gyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

Mentes

0

1515 90 29

Nyers dohánymagolaj (a műszaki vagy ipari felhasználás kivételével)

6,4

0

1515 90 31

Dohánymagolaj és folyékony frakciói finomítva is, de vegyileg nem áta
lakítva, műszaki vagy ipari felhasználásra (az emberi fogyasztásra alkal
mas élelmiszer-előállítás és a nyersolaj kivételével)

Mentes

0

1515 90 39

Dohánymagolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (a
műszaki vagy ipari felhasználás és a nyersolaj kivételével)

9,6

0

1515 90 40

Nyers stabilizált növényi zsír és olaj és ezek frakciói, műszaki vagy ipari
felhasználásra (az élelmiszer-előállítás, valamint a szójabab-, a földimo
gyoró-, az olíva-, a pálma-, a napraforgómag-, a pórsáfránymag-, a gya
potmag-, a kókuszdió- (kopra-), a pálmamagbél-, a babassu-, az olaj
repce-, a repce-, a mustár-, a lenmag-, a kukorica-, a ricinus-, a tung(kínaifa-), a szezám-, a jojoba-, az oiticicaolaj, a mirtuszviasz, a japán
viasz és a dohánymagolaj kivételével)

3,2

0

1515 90 51

Nyers stabilizált növényi zsír és olaj, szilárd, legfeljebb 1 kg tömegű ki
szerelésben (a műszaki vagy ipari felhasználás, valamint a szójabab-, a
földimogyoró-, az olíva-, a pálma-, a napraforgómag-, a pórsáfrány
mag-, a gyapotmag-, a kókuszdió- (kopra-), a pálmamagbél-, a babassu-, az
olajrepce-, a repce-, a mustár-, a lenmag-, a kukorica-, a ricinus-, a
tung- (kínaifa-), a szezám-, a jojoba-, az oiticicaolaj, a mirtuszviasz, a
japánviasz és a dohánymagolaj kivételével)

12,8

0
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1515 90 59

Szilárd stabilizált növényi zsír és olaj, 1 kg-ot meghaladó tömegű kisze
relésben vagy más módon kiszerelve (a műszaki vagy ipari felhaszná
lásra; a szójabab-, a földimogyoró-, az olíva-, a pálma-, a napraforgó
mag-, a pórsáfránymag-, a gyapotmag-, a kókuszdió- (kopra-), a pálma
magbél-, a babassu-, az olajrepce-, a repce-, a mustár-, a lenmag-, a ku
korica-, a ricinus-, a tung- (kínaifa-), a szezám-, a jojoba-, az oiticicao
laj, a mirtuszviasz, a japánviasz és a dohánymagolaj kivételével)

6,4

0

1515 90 60

Növényi zsír és olaj és ezek frakciói, finomítva is (vegyileg nem átala
kítva), műszaki vagy ipari felhasználásra (az élelmiszer-előállítás; a nyers
zsírok és olajok; a szójabab-, a földimogyoró-, az olíva-, a pálma-, a
napraforgómag-, a pórsáfránymag-, a gyapotmag-, a kókuszdió- (kopra), a pálmamagbél-, a babassu-, az olajrepce-, a repce-, a mustár-, a lenmag-,
a kukorica-, a ricinus-, a tung- (kínaifa-), a szezám-, a jojoba-, az
oiticicaolaj; a mirtuszviasz, a japánviasz és a dohánymagolaj kivéte lével)

5,1

0

1515 90 91

Máshol nem említett stabilizált növényi zsír és olaj szilárd frakciói, fi
nomítva is, de vegyileg nem átalakítva, legfeljebb 1 kg tömegű kiszere
lésben (a műszaki vagy ipari felhasználás és a nyers zsírok és olajok ki
vételével)

12,8

0

1515 90 99

A stabilizált növényi zsír és olaj szilárd frakciói, finomítva is, de vegyi
leg nem átalakítva, 1 kg-ot meghaladó tömegű kiszerelésben (a műszaki
vagy ipari felhasználás és a nyers zsírok és olajok kivételével)

9,6

0

1516 10 10

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen
hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva,
finomítva is, de tovább nem elkészítve, legfeljebb 1 kg tömegű kiszere
lésben

12,8

0

1516 10 90

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen
hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva,
finomítva is, de tovább nem elkészítve, 1 kg-ot meghaladó tömegű ki
szerelésben vagy más módon kiszerelve

10,9

0

3,4

0

1516 20 10

Hidrogénezett ricinusolaj, ún. „opálviasz”

1516 20 91

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen
hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva,
finomítva is, legfeljebb 1 kg tömegű kiszerelésben (a hidrogénezett rici
nusolaj, ún. „opálviasz” és a tovább elkészített kivételével)

12,8

0

1516 20 95

Repce-, lenmag-, olajrepcemag-, napraforgómag-, illipe-, vajfa-, ma
kore-, touloucouna vagy babassuolaj és ezek frakciói, részben vagy tel
jesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidini
zálva, finomítva is, műszaki vagy ipari felhasználásra, 1 kg-ot megha
ladó nettó tömegű kiszerelésben vagy más módon elkészítve (az emberi
fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

5,1

0
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1516 20 96

Földimogyoró-, gyapotmag-, szójabab- vagy napraforgómagolaj és ezek
frakciói (a 1516 20 95 alszám alá tartozók kivételével); más olaj és
frakciói, 50 tömegszázaléknál kevesebb szabad zsírsavtartalommal, 1 kg-ot
meghaladó nettó tömegű kiszerelésben vagy más formában (a pál
mamagbél-, az illipe-, a kókuszdió- (kopra)-, az olajrepcemag- vagy a co
paibaolaj és a 1513 20 95 alszám alá tartozó olajok kivételével)

9,6

0

1516 20 98

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen
hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva,
finomítva is, 1 kg-ot meghaladó tömegű kiszerelésben vagy más formá
ban (a tovább elkészített zsír és olaj és ezek frakciói, a hidrogénezett ri
cinusolaj és a 1516 20 95 és 1516 20 96 alszám alá tartozók kivételé
vel)

10,9

0

1517 10 10

Margarin, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszá zalék
tejzsírtartalommal (kiv. Folyékony margarin)

8,3 + 28,4 EUR/
100 kg/net

3

1517 10 90

Margarin legfeljebb 10 tömegszázalék tejzsírtartalommal (a folyékony
margarin kivételével)

16

0

1517 90 10

Állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy ola
jok frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye több mint 10
de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal (kivéve: zsírok, olajok
és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy
újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem el készítve,
olajbogyóolajok keverékei és ezek frakciói, valamint szilárd margarin)

8,3 + 28,4 EUR/
100 kg/net

7

1517 90 91

Stabilizált folyékony növényi olaj étkezésre alkalmas keveréke, legfel
jebb 10 tömegszázalék tejzsírtartalommal (kivéve az olajokat, részben vagy
teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy
elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve, valamint az olí
vaolaj-keverékeket)

9,6

0

1517 90 93

Sütőforma kenésére szolgáló étkezésre alkalmas keverék vagy készít mény
legfeljebb 10 % tejzsírtartalommal

2,9

0

1517 90 99

Állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy ola
jok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, legfel jebb
10 tömegszázalék tejzsírtartalommal (kivéve a stabilizált folyékony növényi
olajok keverékét, a sütőforma kenésére szolgáló étkezésre al kalmas
keveréket vagy készítményt és a szilárd margarint)

16

0

1518 00 10

Linoxin

7,7

0

1518 00 31

Másutt nem említett nyers stabilizált folyékony növényi olaj, keverék,
étkezésre nem alkalmas, műszaki vagy ipari felhasználásra (az emberi
fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

3,2

0

1518 00 39

Másutt nem említett stabilizált folyékony növényi olaj, keverék, étke zésre
nem alkalmas, műszaki vagy ipari felhasználásra (a nyersolaj és az emberi
fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével)

5,1

0
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1518 00 91

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztele
nítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közöm bös
gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, (a 1516 vámtartifaszám alá
tartozók, és linoxyn [oxidált lenmagolaj] kivételével)

7,7

0

1518 00 95

Állati vagy növényi zsír vagy olaj frakcióinak étkezésre alkalmatlan ke
veréke vagy készítménye (sárga zsír)

2

0

1518 00 99

A 15. árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír
vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre al
kalmatlan keveréke vagy készítménye

7,7

0

1520 00 00

Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg

Mentes

0

1521 10 00

Növényi viasz, finomítva vagy színezve is (a trigliceridek kivételével)

Mentes

0

1521 90 10

Cetvelő, finomítva vagy színezve is

Mentes

0

1521 90 91

Méhviasz és más rovarviasz, nyers

Mentes

0

1521 90 99

Méhviasz és más rovarviasz, finomítva vagy színezve is (kivéve nyers)

2,5

0

1522 00 10

Degras (gyapjúolaj)

3,8

0

1522 00 31

Szappanalapanyag olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező
olajtartalommal

29,9 EUR/100 kg/
net

0

1522 00 39

Zsíros anyagok feldolgozási maradékai, olívaolajra jellemző tulajdonsá
gokkal rendelkező olajtartalommal (a szappanalapanyag kivételével)

47,8 EUR/100 kg/
net

0

1522 00 91

Az olaj alja és olajseprő (olajdrass); szappanalapanyag (kiv. Oliva jellegű
olajat tartalmazók)

3,2

0

1522 00 99

Zsíros anyagok vagy állati és növényi viaszok feldolgozási maradékai (az
olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalmúak, az
olajseprő és üledék, valamint a szappanalapanyag kivételével)

Mentes

0

1601 00 10

Kolbász és hasonló termékek májból és ezeken a termékeken alapuló
élelmiszer-készítmények

15,4

0

1601 00 91

Kolbász és hasonló termékek húsból, vágási melléktermékből, belsőség ből
vagy vérből (a máj kivételével), főzés nélkül

149,4 EUR/100 kg/
net

0

1601 00 99

Kolbász és hasonló termékek húsból, vágási melléktermékből, belsőség ből
vagy vérből és ezekre alapuló, élelmiszer-készítmények (a májból készült
és a főzés nélküli kolbászok kivételével)

100,5 EUR/100 kg/
net

0

1602 10 00

Homogenizált készítmény húsból, vágási melléktermékből, belsőségből
vagy vérből, a kiskereskedelmi forgalom számára gyermekételként vagy
diétás célra legfeljebb 250g tömegű tartályokban kiszerelve

16,6

0
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1602 20 11

Liba- vagy kacsamájból készült termékek legalább 75 tömegszázalék hí
zott májtartalommal (a kolbász és hasonló termék, valamint a kiskeres
kedelmi forgalom számára gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250
g nettó tömegű tartályokban kiszerelt homogenizált termék kivéte lével)

10,2

0

1602 20 19

Liba- vagy kacsamájból készült termékek (a legalább 75 tömegszázalék
hízott májtartalmú termékek, a kolbász és hasonló termék, valamint a
kiskereskedelmi forgalom számára gyermekételként vagy diétás célra
legfeljebb 250 g nettó tömegű tartályokban kiszerelt homogenizált ter mék
kivételével)

10,2

0

1602 20 90

Májból készült termékek (a kolbász és hasonló termék, valamint a kiske
reskedelmi forgalom számára gyermekételként vagy diétás célra legfel
jebb 250 g nettó tömegű tartályokban kiszerelt homogenizált termék,
valamint liba- vagy kacsamáj kivételével)

16

—

1602 31 11

Kizárólag főzés nélküli pulykahúst tartalmazó termékek (kolbász és ha
sonló termékek kivételével)

102,4 EUR/100 kg/
net

—

1602 31 19

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék, belsőség
pulykából, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtarta
lommal (a kizárólag főzés nélküli pulykahúst tartalmazó termék, a kol
bász és hasonló termék, a kiskereskedelmi forgalom számára gyermek
ételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó tömegű tartályokban
kiszerelt homogenizált termék, valamint a májból és húskivonatokból
készült termékek kivételével)

102,4 EUR/100 kg/
net

—

1602 31 30

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék és belsőség
pulykából, baromfiból, legalább 25, de kevesebb mint 57 tömegszáza lék
baromfihús- vagy belsőségtartalommal (a kolbász és hasonló ter mékek, a
kiskereskedelmi forgalom számára gyermekételként vagy dié tás célra
legfeljebb 250 g nettó tömegű tartályokban kiszerelt, homoge nizált
termékek, a májból és húskivonatokból készült termékek kivéte lével)

102,4 EUR/100 kg/
net

—

1602 31 90

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék és belsőség
pulykából (a legalább 25 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtar
talmú termékek, a kolbász és hasonló termékek, a kiskereskedelmi for
galom számára gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó
tömegű tartályokban kiszerelt, homogenizált termékek, a májból, hús
kivonatokból és húsléből készült termékek kivételével)

102,4 EUR/100 kg/
net

—

1602 32 11

Elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék és belsőség a Gallus
domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, legalább 57 tömegszázalék ba
romfihús- vagy belsőségtartalommal, főzés nélkül (a kolbász és hasonló
termékek, és a májból készült készítmények kivételével)

86,7 EUR/100 kg/
net

—

1602 32 19

Főzött, elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék, belső ség
a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, legalább 57 % ba
romfihús- vagy belsőségtartalommal (a kolbász és hasonló termék, a
kiskereskedelmi forgalom számára gyermekételként vagy diétás célra
legfeljebb 250 g nettó tömegű tartályokban kiszerelt homogenizált ter
mék, valamint a májból és húskivonatokból készült termékek kivételé vel)

102,4 EUR/100 kg/
net

—
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1602 32 30

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék és belsőség a
Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, legalább 25, de keve sebb
mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal (a pulykaés a gyöngytyúk, a kolbász és hasonló termékek, a kiskereske delmi
forgalom számára gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb
250 g nettó tömegű tartályokban kiszerelt homogenizált termékek, a
májból és húskivonatokból készült termékek kivételével)

10,9

—

1602 32 90

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék, belsőség a
Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (a legalább 25 % ba
romfihús- vagy belsőségtartalommal és pulykahús- vagy gyöngytyúk húsvagy belsőségtartalommal készült termék, a kolbász és hasonló termék,
a kiskereskedelmi forgalom számára gyermekételként vagy dié tás célra
legfeljebb 250 g nettó tömegű tartályokban kiszerelt homoge nizált
termék, valamint a májból és húskivonatokból és húslevekből ké szült
termékek kivételével)

10,9

—

1602 39 21

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék és belsőség a
domesticus fajhoz tartozó kacsából, libából és gyöngytyúkból, legalább 57
tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal, főzés nélkül (a
kolbász és hasonló termékek, és a májból készült készítmények kivé
telével)

86,7 EUR/100 kg/
net

—

1602 39 29

Főtt, elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék és belső ség
a domesticus fajhoz tartozó kacsából, libából és gyöngytyúkból, leg alább
57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal (a kol bász és
hasonló termékek, a kiskereskedelmi forgalom számára gyer mekételként
vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó tömegű tartályok ban kiszerelt
homogenizált termékek, a májból és húskivonatokból ké szült termékek
kivételével)

10,9

—

1602 39 40

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék és belsőség a
domesticus fajhoz tartozó kacsából, libából és gyöngytyúkból, legalább 25,
de 57 tömegszázaléknál alacsonyabb baromfihús- vagy belsőségtar
talommal (a kolbász és hasonló termékek, a kiskereskedelmi forgalom
számára gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó tö
megű tartályokban kiszerelt homogenizált termékek, a májból és húski
vonatokból készült termékek kivételével)

10,9

—

1602 39 80

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék és belsőség a
domesticus fajhoz tartozó kacsából, libából és gyöngytyúkból (a leg alább
25 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalmú termékek, a kolbász
és hasonló termékek, a kiskereskedelmi forgalom számára
gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó tömegű tartá
lyokban kiszerelt, finoman homogenizált termékek, a májból, húskivo
natokból és húsléből készült készítmények kivételével)

10,9

—

1602 41 10

Elkészített vagy konzervált házisertés-comb és részei

156,8 EUR/100 kg/
net

0

1602 41 90

Elkészített vagy konzervált comb és részei sertésből (a házi kivételével)

10,9

0

1602 42 10

Elkészített vagy konzervált házisertés-lapocka és részei

129,3 EUR/100 kg/
net

0
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1602 42 90

Elkészített vagy konzervált lapocka és részei sertésből (a házi kivételé
vel)

10,9

0

1602 49 11

Elkészített vagy konzervált házisertés-tarja, -karaj (kivéve a szügyet) és
ezek részei, beleértve a tarja, karaj és a comb keverékeit is

156,8 EUR/100kg/
net

0

1602 49 13

Elkészített vagy konzervált keverékek házi sertés szügyéből és ezek ré
szeiből (ideértve a szügyet és a lapockát tartalmazó keverékeket is)

129,3 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 15

Elkészített vagy konzervált keverékek házisertés-comb, -lapocka, -tarja,
-karaj vagy -szügy és ezek részeiből készült tartalommal (a kizárólag
tarját, karajt és combot vagy kizárólag szügyet és lapockát tartalmazó
keverékek kivételével)

129,3 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 19

Házi sertés húsa vagy vágási mellékterméke és belsősége (a keveréket is
ideértve), elkészítve vagy konzerválva, legalább 80 tömegszázalék, bár
milyen típusú hús- vagy belsőségtartalommal, ideértve a sertészsírt
vagy bármely egyéb típusú és eredetű zsírt is (a sonka, a lapocka, a tarja, a
karaj, a szügy és ezek részei, a kolbász és hasonló termékek, a kiske
reskedelmi forgalom számára gyermekételként vagy diétás célra legfel
jebb 250 g nettó tömegű tartályokban kiszerelt homogenizált ter
mékek, a májból és húskivonatokból készült készítmények kivételével)

85,7 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 30

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék és belsőség házi
sertésből, legalább 40, de 80 tömegszázaléknál alacsonyabb, bár milyen
típusú hús- vagy belsőségtartalommal, ideértve a bármely típusú zsírt is (a
kolbász és hasonló termékek, a kiskereskedelmi forgalom szá mára
gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó tömegű
tartályokban kiszerelt homogenizált termékek, a májból és húskivona
tokból készült termékek kivételével)

75 EUR/100 kg/net

0

1602 49 50

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék és belsőség házi
sertésből, 40 tömegszázaléknál alacsonyabb, bármilyen típusú húsvagy belsőségtartalommal, ideértve bármely típusú zsírt is (a kol bász és
hasonló termékek, a kiskereskedelmi forgalom számára gyer mekételként
vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó tömegű tartályok ban kiszerelt
homogenizált termékek, a májból, húskivonatokból és húsléből készült
termékek kivételével)

54,3 EUR/100 kg/
net

0

1602 49 90

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék, belsőség ser
tésből, beleértve a keverékeket is (a házi sertésből, a sonka, lapocka és
részei, a kolbász és hasonló termék, a kiskereskedelmi forgalom szá
mára gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó tömegű
tartályokban kiszerelt homogenizált termék, a májból és húskivonatok ból
és húslevekből készült termékek kivételével)

10,9

0

1602 50 10

Elkészített vagy konzervált, főzés nélküli hús vagy vágási melléktermék és
belsőség szarvasmarhafélékből, beleértve a főtt hús vagy belsőség és főzés
nélküli hús és belsőség keverékét is (a kolbász és hasonló ter mékek és
a májból készült készítmények kivételével)

303,4 EUR/100 kg/
net

—
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1602 50 31

Főtt, pácolt marhahús („corned beef”) légmentes csomagolásban;

16,6

0

1602 50 39

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék és belsőség
szarvasmarhafélékből, főzve, légmentes csomagolásban(a kolbász és ha
sonló termék, a kiskereskedelmi forgalom számára gyermekételként vagy
diétás célra legfeljebb 250 g nettó tömegű tartályokban kiszerelt finoman
homogenizált termék, valamint a húskivonat és a húslé és a pácolt
marhahús („corned beef”) kivételével)

16,6

0

1602 50 80

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék és belsőség
szarvasmarhafélékből, főzve (a hús- vagy belsőség légmentes csomago
lásban, a kolbász és hasonló termékek, a kiskereskedelmi forgalom szá
mára gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó tömegű
tartályokban kiszerelt homogenizált termékek, a májból, húskivonatok ból
és húsléből készült termékek kivételével)

16,6

0

1602 90 10

Állati vérből készült termékek (a kolbász és hasonló termékek kivételé vel)

16,6

—

1602 90 31

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék, belsőség vad ból
és nyúlból (a vaddisznó, a kolbász és hasonló termék, a kiskereske delmi
forgalom számára gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó
tömegű tartályokban kiszerelt homogenizált termék, a máj ból és
húskivonatokból és húslevekből készült termékek kivételével)

10,9

0

1602 90 41

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék, belsőség rén
szarvasból (a kolbász és hasonló termék, a kiskereskedelmi forgalom
számára gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó tö
megű tartályokban kiszerelt homogenizált termék, a májból és húskivo
natokból és húslevekből készült termékek kivételével)

16,6

0

1602 90 51

Elkészített vagy konzervált, házi sertés húsát vagy vágási melléktermé két
és belsőségét tartalmazó hús, vágási melléktermék és belsőség (a ba
romfiból, szarvasmarhafélékből, rénszarvasból, vadból és nyúlból szár
mazó hús, vágási melléktermék, belsőség, a kolbász és hasonló ter
mékek, a kiskereskedelmi forgalom számára gyermekételként vagy dié tás
célra legfeljebb 250 g nettó tömegű tartályokban kiszerelt homoge nizált
termékek, a májból, húskivonatokból készült termékek kivételé vel)

85,7 EUR/100 kg/
net

—

1602 90 61

Elkészített vagy konzervált, szarvasmarhafélék húsát vagy vágási mel
léktermékét és belsőségét tartalmazó, főzés nélküli hús vagy vágási mel
léktermék és belsőség, ideértve a főtt vagy főzés nélküli húsból és a főtt és
főzés nélküli belsőségből készített keveréket is (a baromfiból, a házi
sertésből, a rénszarvasból, a vadból és a nyúlból származó hús vagy vá
gási melléktermék és belsőség, a kolbász és hasonló termékek, a kiske
reskedelmi forgalom számára gyermekételként vagy diétás célra legfel
jebb 250 g nettó tömegű tartályokban kiszerelt homogenizált termékek és a
májból készült készítmények kivételével)

303,4 EUR/100 kg/
net

—

1602 90 69

Elkészített vagy konzervált, szarvasmarhafélék húsát vagy vágási mel
léktermékét és belsőségét tartalmazó hús vagy vágási melléktermék és
belsőség, főtt (a baromfiból, a házi sertésből, a rénszarvasból, a vadból és a
nyúlból származó hús vagy vágási melléktermék és belsőség, a kol bász és
hasonló termékek, a kiskereskedelmi forgalom számára gyer mekételként
vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó tömegű tartályok ban kiszerelt
homogenizált termékek, a májból, húskivonatokból és húslevekből
készült termékek kivételével)

16,6

0
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1602 90 72

Elkészített vagy konzervált, főzés nélküli hús vagy vágási melléktermék és
belsőség juhból, beleértve a főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús
és belsőség keverékét is (a kolbász és hasonló termékek és a májból készült
készítmények kivételével)

12,8

0

1602 90 74

Elkészített vagy konzervált, főzés nélküli hús vagy vágási melléktermék és
belsőség kecskéből, beleértve a főtt hús vagy belsőség és főzés nél küli
hús és belsőség keverékét is (a kolbász és hasonló termékek és a májból
készült készítmények kivételével)

16,6

0

1602 90 76

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék, belsőség juh ból
(a kolbász és hasonló termék, a kiskereskedelmi forgalom számára
gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó tömegű tartá
lyokban kiszerelt homogenizált termék, a májból és húskivonatokból és
húslevekből készült termékek kivételével)

12,8

0

1602 90 78

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék, belsőség
kecskéből (a kolbász és hasonló termék, a kiskereskedelmi forgalom
számára gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g nettó tö
megű tartályokban kiszerelt homogenizált termék, a májból és húskivo
natokból és húslevekből készült termékek kivételével)

16,6

0

1602 90 98

Elkészített vagy konzervált hús vagy vágási melléktermék, belsőség (a
baromfiból, a házi sertésből, a szarvasmarhafélékből, a rénszarvasból, a
vadból és a nyúlból, a juhból és kecskéből származó hús vagy vágási
melléktermék és belsőség, a kolbász és hasonló termék, a kiskereske
delmi forgalom számára gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250
g nettó tömegű tartályokban kiszerelt homogenizált termék, a máj ból és
húskivonatokból és húslevekből készült termékek kivételével)

16,6

0

1603 00 10

Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből, puhatestű vagy más ge
rinctelen víziállatból, legfeljebb 1 kg tömegű kiszerelésben

12,8

0

1603 00 80

Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből, puhatestű vagy más ge
rinctelen víziállatból, 1 kg-ot meghaladó tömegű kiszerelésben vagy
más kiszerelésben

mentes

0

1604 11 00

Elkészített vagy konzervált lazac egészben vagy darabban (az aprított
kivételével)

5,5

0

1604 12 10

Nyers heringfilé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban
elősütve is, fagyasztva

15

0

1604 12 91

Hering, elkészítve vagy tartósítva, egész vagy darabolt, légmentes cso
magolásban (az aprított hering és heringfilé, a nyers filé, csupán híg
tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, fagyasztva kivé
telével)

20

0

1604 12 99

Hering, elkészítve vagy tartósítva, egész vagy darabolt, (az aprított he ring
és heringfilé, a nyers filé, csupán híg tésztával vagy morzsával be vonva,
olajban elősütve is, fagyasztva, légmentes csomagolásban kivéte lével)

20

0

1604 13 11

Elkészített vagy konzervált szardínia, egészben vagy darabban, olivao
lajban (az aprított kivételével)

12,5

0

1604 13 19

Elkészített vagy konzervált szardínia, egészben vagy darabban, olivao
lajban (az aprított és az olivaolajos szardínia kivételével)

12,5

0
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1604 13 90

Elkészített vagy konzervált szardella, brisling vagy spratt egészben vagy
darabban (az aprított kivételével)

12,5

0

1604 14 11

Elkészített vagy konzervált tonhal és skipjack, egészben vagy darabban,
növényi olajban (az aprított kivételével)

24

0

1604 14 16

Filéként ismert loin (törzsrész) tonhalból vagy skipjackből, elkészítve vagy
konzerválva (a növényi olajos termékek kivételével)

24

0

1604 14 18

Elkészített vagy konzervált tonhal és skipjack, egészben vagy darabban,
növényi olajban (az aprított, a filéként ismert loin (törzsrész) és a nö
vényi olajos termékek kivételével)

24

0

1604 14 90

Elkészített vagy konzervált bonito (Sarda spp.) egészben vagy darabban, de
nem aprítva

25

0

1604 15 11

Makrélafilé a Scomber scombrus és a Scomber japonicus fajból, elkészítve
vagy konzerválva

25

0

1604 15 19

Makrélafilé a Scomber scombrus és a Scomber japonicus fajból, elkészítve
vagy konzerválva, egészben vagy darabban (az aprított makréla és mak
rélafilé kivételével)

25

0

1604 15 90

Elkészített vagy konzervált makréla a Scomber australasicus fajból, egész
ben vagy darabban, de nem aprítva

20

0

1604 16 00

Elkészített vagy konzervált ajóka egészben vagy darabban (az aprított
kivételével)

25

0

1604 19 10

Elkészített vagy konzervált szalmonidák egészben vagy darabban (a la zac
és az aprított kivételével)

7

0

1604 19 31

Filéként ismert loin (törzsrész) az Euthynnus nemhez tartozó halból, el
készítve vagy konzerválva (a skipjack (Euthynnus /Katsuwonus pelamis))
kivételével)

24

0

1604 19 39

Az Euthynnus nemhez tartozó hal elkészítve vagy konzerválva, egészben
vagy darabban (az aprított, a filéként ismert loin (törzsrész) és a skipjack
(Euthynnus/Katsuwonus pelamis) kivételével)

24

0

1604 19 50

Elkészített vagy konzervált hal a Orcynopsis unicolor fajból, egészben
vagy darabban (az aprított kivételével)

12,5

0

1604 19 91

Nyers halfilé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elő
sütve is, fagyasztva (a szalmonidák, hering, szardínia, szardella, brisling
vagy spratt, tonhal, skipjack és atlanti bonitó, bonitó (Sarda spp.), mak
réla, ajóka, az Euthynnus és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal ki
vételével)

7,5

0

1604 19 92

A Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehal
elkészítve vagy tartósítva, egész vagy darabolt, (az aprított és a filé, a
nyers filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elő sütve
is, fagyasztva kivételével)

20

0
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1604 19 93

Fekete tőkehal (Pollachius virens) elkészítve vagy tartósítva, egész vagy
darabolt, (az aprított és a filé, a nyers filé, csupán híg tésztával vagy
morzsával bevonva, olajban elősütve is, fagyasztva kivételével)

20

0

1604 19 94

Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.) elkészítve vagy tartó
sítva, egész vagy darabolt, (az aprított és a filé, a nyers filé, csupán híg
tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, fagyasztva kivé
telével)

20

0

1604 19 95

Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma) és sárga tőkehal (Pollachius pol
lachius) elkészítve vagy tartósítva, egész vagy darabolt, (az aprított és a
filé, a nyers filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olaj ban
elősütve is, fagyasztva kivételével)

20

0

1604 19 98

Hal elkészítve vagy tartósítva, egész vagy darabolt (az aprított, a nyers
halfilé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is,
fagyasztva, a lazac, hering, szardínia, szardella, spratt, tonhal, skip jack
bonitó (Sarda spp.), makréla, a szalmonidák, az Euthynnus spp. és az
Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halak, tőkehal, fekete tőkehal,
szürke tőkehal, alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma) és sárga tőke
hal kivételével)

20

0

1604 20 05

Halpaszta (surimi) készítmény

20

0

1604 20 10

Elkészített vagy konzervált lazac, de nem egészben vagy darabban

5,5

0

1604 20 30

Elkészített vagy konzervált lazacfélék, de nem egészben vagy darabban

7

0

1604 20 40

Elkészített vagy konzervált ajóka, de nem egészben vagy darabban

25

0

1604 20 50

Elkészített vagy konzervált szardínia, bonitó, Scomber scombrus és Scom
ber japonicus fajhoz tartozó makréla és az Orcynopsis unicolor fajhoz tar
tozó hal (kivéve egészben vagy darabban)

25

0

1604 20 70

Elkészített vagy konzervált tonhal, skipjack vagy más, az Euthynnus
nemhez tartozó hal, de nem egészben vagy darabban

24

0

1604 20 90

Elkészített vagy konzervált hal (kivéve hal egészben vagy darabban, su
rimi készítmény, szalmonidák, ajóka, szardínia, bonitó, Scomber scomb
rus és Scomber japonicus fajhoz tartozó makréla és az Orcynopsis unicolor
fajhoz tartozó hal, tonhal, skipjack és az Euthynnus fajhoz tartozó hal)

14

0

1604 30 10

Kaviár

20

0

1604 30 90

Halikrából készített kaviárpótló

20

0

1605 10 00

Elkészített vagy konzervált rák

8

0
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1605 20 10

Elkészített vagy konzervált garnélarák és fűrészes garnélarák légmentes
csomagolásban

20

0

1605 20 91

Elkészített vagy konzervált garnélarák és fűrészes garnélarák legfeljebb 2
kg nettó töltőtömegű közvetlen kiskereskedelmi kiszerelésben (kiv.
garnélarák és fűrészes garnélarák légmentes csomagolásban)

20

0

1605 20 99

Elkészített vagy konzervált garnélarák és fűrészes garnélarák több mint 2 kg
nettó töltőtömegű közvetlen kiskereskedelmi kiszerelésben (kiv. garnélarák
és fűrészes garnélarák légmentes csomagolásban)

20

0

1605 30 10

Homárhús főzve, homárolaj vagy homárkrém, -pástétom, -leves vagy –
szósz készítéséhez

mentes

0

1605 30 90

Elkészített vagy konzervált homár (kivéve homárhús főzve, homárolaj
vagy homárkrém, -pástétom, -leves vagy –szósz készítéséhez)

20

0

1605 40 00

Elkészített vagy konzervált rákféle (a rák, garnélarák, fűszeres garnéla rák
és homár kivételével)

20

0

1605 90 11

A Mytilus és a Perna fajokhoz tartozó éti kagylók elkészítve vagy kon
zerválva légmentes csomagolásban

20

0

1605 90 19

A Mytilus és a Perna fajokhoz tartozó éti kagylók elkészítve vagy kon
zerválva (kivéve légmentes csomagolásban)

20

0

1605 90 30

Éti kagyló, csiga vagy más puhatestűek, elkészítve vagy konzerválva (a
Mytilus és a Perna fajokhoz tartozó éti kagylókat kivéve)

20

0

1605 90 90

Tengeri sün, tengeri uborka, medúza és más gerinctelen víziállat elké
szítve vagy konzerválva (kivéve a puhatestűek)

26

0

1701 11 10

Finomításra szánt nyers nádcukor (az ízesítő- vagy színezőanyagot tar
talmazó cukor kivételével)

33,9 EUR/100 kg/
net

TQ(SR)

1701 11 90

Nyers nádcukor (a finomításra szánt és az ízesítő- vagy színezőanyagot
tartalmazó cukor kivételével)

41,9 EUR/100 kg/
net

TQ(SR)

1701 12 10

Nyers répacukor finomításra (az ízesítő- vagy színezőanyagot tartal mazó
cukor kivételével)

33,9 EUR/100 kg/
net

—

1701 12 90

Nyers répacukor (a finomításra szánt és az ízesítő- vagy színezőanyagot
tartalmazó cukor kivételével)

41,9 EUR/100 kg/
net

—

1701 91 00

Finomított nád- vagy répacukor, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáa
dásával, szilárd állapotban

41,9 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1701 99 10

Fehér cukor, szárazanyagra számítva legalább 99,5 tömegszázalék sza
charóztartalommal (az ízesítő- vagy színezőanyagot tartalmazó cukor
kivételével)

41,9 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)
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1701 99 90

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz, szilárd állapotban (a nádvagy répacukor ízesítő- vagy színezőanyagot tartalmazó nyers cukor és a
fehér cukor kivételével)

41,9 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1702 11 00

Tejcukor szilárd formában és tejcukorszirup, ízesítő- vagy színezőa
nyagok hozzáadása nélkül, legalább 99 tömegszázalék tejcukortarta
lommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva

14 EUR/100 kg/net

—

1702 19 00

Tejcukor szilárd formában és tejcukorszirup, ízesítő- vagy színezőa
nyagok hozzáadása nélkül, 99 tömegszázaléknál kevesebb tejcukortar
talommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva

14 EUR/100 kg/net

—

1702 20 10

Juharcukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadá
sával

0,4 EUR/100 kg/1
tömegszázalék sza
charóz, ideértve
a szacharózban kife
jezett más cukrokat is

—

1702 20 90

Juharcukor szilárd formában és juharcukorszirup (az ízesített vagy szí
nezett kivételével)

8

0

1702 30 10

Izoglükóz szilárd állapotban, gyümölcscukor-tartalom nélkül vagy szá raz
állapotban 20 tömegszázaléknál alacsonyabb gyümölcscukor-tarta lommal

50,7 EUR/100 kg/
net mas

TQ(SP)

1702 30 51

Szőlőcukor (dextróz) fehér kristályos por alakjában, összetömörítve is,
gyümölcscukor-tartalom nélkül vagy szárazanyagra számítva 20 tömeg
százaléknál alacsonyabb gyümölcscukor-tartalommal és szárazanyagra
számítva legalább 99 tömegszázalék szőlőcukor-tartalommal (az izo
glükóz kivételével)

26,8 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1702 30 59

Szőlőcukor szilárd formában és szőlőcukorszirup, ízesítő- vagy színe
zőanyagok hozzáadása nélkül és szőlőcukor-tartalom nélkül vagy szá
razanyagra számítva 20 tömegszázaléknál alacsonyabb gyümölcscukortartalommal és szárazanyagra számítva legalább 99 tömegszázalék sző
lőcukor-tartalommal (kivéve az izoglükózt és a szőlőcukrot (dextróz) fehér
kristályos por alakjában, összetömörített vagy nem összetömörí tett
állapotban)

20 EUR/100 kg/net

TQ(SP)

1702 30 91

Szőlőcukor fehér kristályos por alakjában, összetömörítve is, gyümölcs
cukor-tartalom nélkül vagy szárazanyagra számítva 20 %-nál alacso
nyabb és szárazanyagra számítva kevesebb mint 99 tömegszázalék sző
lőcukor-tartalommal (kivéve az izoglükózt)

26,8 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1702 30 99

Szőlőcukor szilárd formában és szőlőcukorszirup, ízesítő- vagy színe
zőanyagok hozzáadása nélkül, szőlőcukor-tartalom nélkül vagy száraz
anyagra számítva 20 tömegszázaléknál alacsonyabb gyümölcscukor-tar
talommal és 99 tömegszázaléknál alacsonyabb szőlőcukor-tartalommal
(kivéve az izoglükózt és a szőlőcukrot (dextróz) fehér kristályos por
alakjában, összetömörített vagy nem összetömörített állapotban)

20 EUR/100 kg/net

TQ(SP)

1702 40 10

Izoglükóz szilárd állapotban, szárazanyagra számítva legalább 20, de
kevesebb mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal (az in
vertcukor kivételével)

50,7 EUR/100 kg/
net mas

—
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1702 40 90

Szőlőcukor szilárd formában és szőlőcukorszirup, ízesítő- vagy színe
zőanyagok hozzáadása nélkül és szárazanyagra számítva legalább 20, de
kevesebb mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal (az
izoglükóz és az invertcukor kivételével)

20 EUR/100 kg/net

TQ(SP)

1702 50 00

Vegytiszta gyümölcscukor szilárd állapotban

16 + 50,7 EUR/
100 kg/net mas

AV0-TQ(SP

1702 60 10

Izoglükóz szilárd állapotban, szárazanyagra számítva több mint 50 tö
megszázalék gyümölcscukor-tartalommal (a vegytiszta gyümölcscukor és
az invertcukor kivételével)

50,7 EUR/100 kg/
net mas

—

1702 60 80

Közvetlenül inulin vagy oligofruktóz hidrolízisével nyert inulinszirup,
szárazanyagra számítva több mint 50 tömegszázalék gyümölcscukortartalommal, szabadon vagy szacharóz formájában

0,4 EUR/100 kg/1
tömegszázalék sza
charóz, ideértve
a szacharózban kife
jezett más cukrokat is

—

1702 60 95

Gyümölcscukor szilárd formában és gyümölcscukorszirup, ízesítővagy színezőanyagok hozzáadása nélkül és szárazanyagra számítva 50
tömegszázaléknál nagyobb gyümölcscukor-tartalommal (az izoglükóz, az
inulinszirup, a vegytiszta gyümölcscukor és az invertcukor kivételé vel)

0,4 EUR/100 kg/1
tömegszázalék sza
charóz, ideértve
a szacharózban kife
jezett más cukrokat is

—

1702 90 10

Vegytiszta malátacukor szilárd állapotban

12,8

0

1702 90 30

Szőlőcukor-polimerekből nyert izoglükóz szilárd állapotban, száraz
anyagra számítva 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal

50,7 EUR/100 kg/
net mas

TQ(SP)

1702 90 50

Maltodextrin szilárd állapotban és maltodextrinszirup (az ízesítő- vagy
színezőanyagot tartalmazó cukor kivételével)

20 EUR/100 kg/net

TQ(SP)

1702 90 60

Műméz, természetes mézzel keverve is

0,4 EUR/100 kg/1
tömegszázalék sza
charóz, ideértve
a szacharózban kife
jezett más cukrokat is

TQ(SP)

1702 90 71

Égetett cukor és melasz, legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalom mal,
szárazanyagra számítva

0,4 EUR/100 kg/1
tömegszázalék sza
charóz, ideértve
a szacharózban kife
jezett más cukrokat is

TQ(SP)

1702 90 75

Égetett cukor és melasz, szárazanyagra számítva kevesebb mint 50 tö
megszázalék szacharóztartalommal, por alakban, összetömörítve is

27,7 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)
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1702 90 79

Égetett cukor és melasz, szárazanyagra számítva kevesebb mint 50 tö
megszázalék szacharóztartalommal (kivéve a cukor és a melasz por
alakban, összetömörítve is)

19,2 EUR/100 kg/
net

TQ(SP)

1702 90 80

Közvetlenül inulin vagy oligofruktóz hidrolízisével nyert inulinszirup,
szárazanyagra számítva legalább 10, de legfeljebb 50 tömegszázalék
gyümölcscukor-tartalommal, szabadon vagy szacharóz formájában

0,4 EUR/100 kg/1
tömegszázalék sza
charóz, ideértve
a szacharózban kife
jezett más cukrokat is

TQ(SP)

1702 90 99

Cukor szilárd alakban, beleértve az invertcukrot és a cukor- és cukor
szirup-keveréket, szárazanyagra számítva 50 tömegszázalék gyümölcs
cukor-tartalommal, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül (a
nád- vagy répacukor, illetve a vegytiszta szacharóz és malátacukor, a tej-,
a juhar-, a szőlő- és a gyümölcscukor, a maltodextrin és ezek szi rupjai,
az izoglükóz, az inulinszirup, a mesterséges méz és az égetett cukor
kivételével)

0,4 EUR/100 kg/1
tömegszázalék sza
charóz, ideértve
a szacharózban kife
jezett más cukrokat is

TQ(SP)

1703 10 00

Cukor kivonása vagy finomítása során nyert nádmelasz

0,35 EUR/100 kg/
net

0

1703 90 00

Cukor kivonása vagy finomítása során nyert répacukormelasz

0,35 EUR/100 kg/
net

0

1704 10 11

Rágógumi, cukorbevonattal is, szalagból, kevesebb mint 60 tömegszá
zalék szacharóztartalommal, beleértve a szacharózban kifejezett invert
cukrot is

6,2 + 27,1 EUR/
100 kg/net MAX
17,9

0

1704 10 19

Rágógumi, cukorbevonattal is, kevesebb mint 60 tömegszázalék sza
charóztartalommal, beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is
(kivéve szalagból)

6,2 + 27,1 EUR/
100 kg/net MAX
17,9

0

1704 10 91

Rágógumi, cukorbevonattal is, szalagból, legalább 60 tömegszázalék
szacharóztartalommal, beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is

6,3 + 30,9 EUR/
100 kg/net MAX
18,2

0

1704 10 99

Rágógumi, cukorbevonattal is, legalább 60 tömegszázalék szacharóztar
talommal, beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is (kivéve
szalagból)

6,3 + 30,9 EUR/
100 kg/net MAX
18,2

0

1704 90 10

10 %-ot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-kivonat, más anyag
hozzáadása nélkül

13,4

0

1704 90 30

Fehér csokoládé

9,1 + 45,1 EUR/
100 kg/net MAX
18,9 + 16,5 EUR/
100 kg/net

0

1704 90 51

Massza, ideértve a marcipánt is, legalább 1 kg nettó tömegű kiszerelés ben

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0
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1704 90 55

Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 61

Cukorral bevont termékek kakaótartalom nélkül

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 65

Gumicukorka és zselécukorka, beleértve a cukorka alakban megjelenő
gyümölcsmasszát is

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 71

Főzött édesség, töltött is

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 75

Vajas karamellcukorka, égetett cukor és hasonló édességek (toffee)

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 81

Cukorka alakban megjelenő sajtolt tabletta kötőanyagokkal előállítva is,
kakaótartalom nélkül (a rágógumi, fehér csokoládé, torokpasztilla és
köhögés elleni cukorka, gumicukorka és zselécukorka, beleértve a cu
korka alakban megjelenő gyümölcsmasszát is, főzött édesség, töltött
vagy töltetlen valamint massza, beleértve a marcipánt is, legalább 1 kg
nettó tömegű kiszerelésben kivételével)

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 99

1

Massza, marcipán, nugát és más elkészített cukorkaáru kakaótartalom
nélkül (a rágógumi, fehér csokoládé, torokpasztilla és köhögés elleni cu
korka, gumicukorka és zselécukorka, beleértve a cukorka alakban meg
jelenő gyümölcsmasszát is, főzött édesség, tejkaramella, égetett cukor és
hasonló édességek, sajtolt tabletta, valamint massza, beleértve a mar cipánt
is, legalább 1 kg nettó tömegű kiszerelésben kivételével), legfel jebb 70
%-os cukortartalommal

9 + EA MAX 18,7 +
AD S/Z

0

1704 90 99

2

Massza, marcipán, nugát és más elkészített cukorkaáru kakaótartalom
nélkül (a rágógumi, fehér csokoládé, torokpasztilla és köhögés elleni cu
korka, gumicukorka és zselécukorka, beleértve a cukorka alakban meg
jelenő gyümölcsmasszát is, főzött édesség, tejkaramella, égetett cukor és
hasonló édességek, sajtolt tabletta, valamint massza, beleértve a mar cipánt
is, legalább 1 kg nettó tömegű kiszerelésben kivételével), leg alább 70
%-os cukortartalommal

10 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

AV0-TQ(SP)

1801 00 00

Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve

mentes

0

1802 00 00

Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék

mentes

0

1803 10 00

Kakaómassza (a zsírtalanított kivételével)

9,6

0

1803 20 00

Kakaómassza, teljesen vagy részben zsírtalanítva

9,6

0

1804 00 00

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

7,7

0
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1805 00 00

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

8

0

1806 10 15

Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, 5 tömegszáza
léknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifeje zett
invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóztartalommal

8

0

1806 10 20

Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával, legalább 5 tö
megszázalék, de kevesebb mint 65 tömegszázalék szacharóztartalom mal
(beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacha rózban
kifejezett izoglükóztartalommal

8 + 25,2 EUR/
100 kg/net

0

1806 10 30

Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával legalább 65 tö
megszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék szacharóztartalom mal,
beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is, vagy szacha rózban
kifejezett izoglükóz- tartalommal

8 + 31,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP

1806 10 90

Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával legalább 80 tö
megszázalék szacharóztartalommal, beleértve a szacharózban kifejezett
invertcukrot is, vagy szacharózban kifejezett izoglükóz- tartalommal

8 + 41,9 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

1806 20 10

Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény tömb, tábla vagy
rúd formában, 2 kg-nál nagyobb tömegben, vagy folyadék, masz sza, por,
szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy más közvetlen
csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben, legalább 31 tö megszázalék
kakaóvaj-tartalommal vagy összesítve legalább 31 tömeg százalék
kakaóvaj- és tejzsírtartalommal (a kakaópor kivételével)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 30

Csokoládé és kakaótartalmú, más élelmiszer-készítmény, 2 kg-nál na
gyobb tömegű tömb, tábla vagy rúd formájában, továbbá folyadék,
massza, por, szemcse formájában vagy más ömlesztett alakban, tartály ban
vagy közvetlen kiszerelésben, 2 kg-nál nagyobb tömegben,össze sítve
legalább 25, de 31 tömegszázaléknál alacsonyabb kakaóvaj- és tej
zsírtartalommal (a kakaópor kivételével)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 50

Csokoládé és kakaótartalmú, más élelmiszer-készítmény, 2 kg-nál na
gyobb tömegű tömb, tábla vagy rúd formájában, továbbá folyadék,
massza, por, szemcse formájában vagy más ömlesztett alakban, tartály ban
vagy közvetlen kiszerelésben, 2 kg-nál nagyobb tömegben, legalább 18, de
31 tömegszázaléknál alacsonyabb kakakóvaj-tartalommal (a ka kaópor
kivételével)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 70

Tejcsokoládé-morzsa, tartályban vagy közvetlen kiszerelésben, 2 kg-nál
nagyobb tömegben

15,4 + EA

0

1806 20 80

Csokoládéízű bevonat tartályban vagy közvetlen kiszerelésben, 2 kg-nál
nagyobb tömegben

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény tömb, tábla vagy
rúd formában, 2 kg-nál nagyobb tömegben, vagy folyadék, masz sza, por,
szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy más közvetlen
csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben, kevesebb mint 18
tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal (a kakaópor, a csokoládéízű bevonat
és a tejcsokoládé-morzsa kivételével), legfeljebb 70 %-os cukor
tartalommal

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 20 95

1
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Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény tömb, tábla vagy
rúd formában, 2 kg-nál nagyobb tömegben, vagy folyadék, masz sza, por,
szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy más közvetlen
csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben, kevesebb mint 18
tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal (a kakaópor, a csokoládéízű bevonat
és a tejcsokoládé-morzsa kivételével), legalább 70 %-os cukor
tartalommal

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

AV0-TQ(SP)

1806 31 00

Csokoládé- és kakaótartalmú más készítmény tömb, tábla vagy rúd for
mában, legfeljebb 2 kg tömegben, töltött

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 32 10

Csokoládé és más kakótartalmú élelmiszerkészítmény tömb, tábla vagy rúd
formájában, legfeljebb 2 kg tömegben, gabona, gyümölcs vagy dió félék
hozzáadásával (a töltött kivételével)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 32 90

Csokoládé- és kakaótartalmú más készítmény tömb, tábla vagy rúd for
mában, legfeljebb 2 kg tömegben (a töltött és a gabona, gyümölcs vagy
diófélék hozzáadásával készült kivételével)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 11

Csokoládé és csokoládés termék csokoládé alakban, töltött vagy töltet len,
alkoholtartalommal

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 19

Csokoládé és csokoládés termék csokoládé alakban, töltött vagy töltet len,
alkoholtartalom nélkül

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 31

Csokoládé és csokoládés termék, töltve (kivéve tömb, tábla vagy rúd és
csokoládé)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 39

Csokoládé és csokoládés termék (kivéve tömb, tábla vagy rúd, csoko
ládé és töltve)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 50

Cukorkaáru és kakaótartalmú cukorhelyettesítő termékből készült cu
korkapótló

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 60

Kakaótartalmú kenhető termékek

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 70

Kakaótartalmú készítmények italok készítéséhez

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1806 90 90

Kakaótartalmú készítmények, tartályban vagy közvetlen csomagolás ban,
legfeljebb 2 kg tömegben (a csokoládé és csokoládés termék, cu
korkaáru és cukorhelyettesítő termékből készült cukorkapótló, kenhető
termékek, kakaótartalmú készítmények italok készítéséhez és a kakaó por
kivételével)

8,3 + EA MAX
18,7 + AD S/Z

0

1901 10 00

Lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivo
natból előállított, máshol nem említett gyermektápszer, a kiskereskede
lemben szokásos módon kiszerelve, amely kakaót nem, vagy teljesen
zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiség ben
tartalmaz és tejből, savanyított tejfölből, tejsavóból, joghurtból, ke firből
vagy a 0401–0404 vtsz. alá tartozó hasonló árukból készített, máshol
nem említett olyan gyermektápszer, a kiskereskedelemben szo kásos
módon kiszerelve, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra
számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

7,6 + EA

0

1806 20 95

2
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1901 20 00

Lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivo
natból előállított, máshol nem említett keverék és tészta, amely kakaót
nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál
kisebb mennyiségben tartalmaz; tejből, tejszínből, íróból, savanyított
tejből, savanyított tejfölből, tejsavóból, joghurtból, kefirből vagy a
0401–0404 vtsz. alá tartozó hasonló árukból készített, máshol nem
említett olyan keverék és tészta, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírta
lanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tar
talmaz, az 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez

7,6 + EA

0

1901 90 11

Malátakivonat, legalább 90 tömegszázalék szárazanyag-tartalommal

5,1 + 18 EUR/
100 kg/net

0

1901 90 19

Malátakivonat, kevesebb mint 90 tömegszázalék szárazanyag-tartalom mal

5,1 + 14,7 EUR/
100 kg/net

0

1901 90 91

Lisztből, durva őrleményből, darából, keményítőből vagy malátakivo
natból előállított élelmiszer-készítmény, tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-,
szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál
kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izo
glukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal, kakaót nem vagy tel
jesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb
mennyiségben tartalmaz (a malátakivonat, a kiskereskedelmi forgalom ban
kiszerelt gyermektápszer, keverék és tészta pékáruk készítéséhez, tej,
tejszín, író, aludttej, tejföl, savó, joghurt, kefir és a 0401–0404 vtsz. alá
tartozó hasonló áruk por alakban kivételével)

12,8

0

1901 90 99

1

Lisztből, durva őrleményből, darából, keményítőből vagy malátakivo
natból előállított élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen
zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiség ben
tartalmaz, továbbá tejből, tejszínből, íróból, aludttejből, tejfölből, savóból,
joghurtból, kefirből és a 0401–0404 vtsz. alá tartozó hasonló árukból
előállított, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely
kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tö
megszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz (a malátakivonat, a kis
kereskedelmi forgalomban szokásos módon kiszerelt gyermektápszer, az
1901 90 91 alszám. alá tartozó pékáruk előállításához használt ke
verékek és tészták kivételével), legfeljebb 70 %-os cukortartalommal

7,6 + EA

0

1901 90 99

2

Lisztből, durva őrleményből, darából, keményítőből vagy malátakivo
natból előállított élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen
zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiség ben
tartalmaz, továbbá tejből, tejszínből, íróból, aludttejből, tejfölből, savóból,
joghurtból, kefirből és a 0401–0404 vtsz. alá tartozó hasonló árukból
előállított, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely
kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tö
megszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz (a malátakivonat, a kis
kereskedelmi forgalomban szokásos módon kiszerelt gyermektápszer, az
1901 90 91 alszám. alá tartozó pékáruk előállításához használt ke
verékek és tészták kivételével), legalább 70 %-os cukortartalommal

7,6 + EA

AV0-TQ(SP)

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 11 00

Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve, tojástarta
lommal
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1902 19 10

Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve, közönséges
búzaliszt vagy búzakorpa-tartalom és tojástartalom nélkül

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 19 90

Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve, közönséges
búzaliszt vagy búzakorpa-tartalommal, de tojástartalom nélkül

7,7 + 21,1 EUR/
100 kg/net

0

1902 20 10

Tészta hússal vagy más anyaggal töltve, főzve vagy másképpen elké
szítve is, 20 tömegszázalékot meghaladó hal, rákféle, puhatestű és más
gerinctelen víziállat tartalommal

8,5

0

1902 20 30

Tészta hússal vagy más anyaggal töltve, főzve vagy másképpen elké
szítve is, 20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más hasonló, bár
mely fajta hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy
eredetű zsírt is

54,3 EUR/100 kg/
net

0

1902 20 91

Tészta hússal vagy más anyaggal töltve, főzve (a 20 tömegszázalékot
meghaladó kolbász és más hasonló, bármely fajta hús- vagy belsőség
tartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is vagy 20 tö
megszázalékot meghaladó hal, rákféle, puhatestű és más gerinctelen ví
ziállat tartalommal kivételével)

8,3 + 6,1 EUR/
100 kg/net

0

1902 20 99

Tészta főzve vagy másképpen elkészítve is, hússal vagy más anyaggal
töltve (a 20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más hasonló, bár mely
fajta hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű
zsírt is vagy 20 tömegszázalékot meghaladó hal, rákféle, puha testű és más
gerinctelen víziállat tartalommal kivételével)

8,3 + 17,1 EUR/
100 kg/net

0

1902 30 10

Száraz tészta elkészítve (a töltött kivételével)

6,4 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 30 90

Tészta főzve vagy másképpen elkészítve is (a töltött vagy száraz tészta
kivételével)

6,4 + 9,7 EUR/
100 kg/net

0

1902 40 10

Kuszkusz nem elkészítve

7,7 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1902 40 90

Kuszkusz főzve vagy másképpen elkészítve is

6,4 + 9,7 EUR/
100 kg/net

0

1903 00 00

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

6,4 + 15,1 EUR/
100 kg/net

0

1904 10 10

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előál
lított, elkészített élelmiszer kukoricából

3,8 + 20 EUR/
100 kg/net

0

1904 10 30

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előál
lított, elkészített élelmiszer rizsből

5,1 + 46 EUR/
100 kg/net

0

1904 10 90

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előál
lított, elkészített élelmiszer (a kukoricából vagy rizsből készült élelmi szer
kivételével)

5,1 + 33,6 EUR/
100 kg/net

0
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9 + EA

0

1904 20 10

Pirítatlan gabonapehely-alapú, müzli típusú készítmény

1904 20 91

Pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan és pirított gabonapehely vagy
puffasztott gabona keverékéből előállított élelmiszer kukoricából (a pirí
tatlan gabonapehely-alapú, müzli típusú készítmény kivételével)

3,8 + 20 EUR/
100 kg/net

0

1904 20 95

Pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan és pirított gabonapehely vagy
puffasztott gabona keverékéből előállított élelmiszer rizsből (a pirítatlan
gabonapehely-alapú, müzli típusú készítmény kivételével)

5,1 + 46 EUR/
100 kg/net

0

1904 20 99

Pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan és pirított gabonapehely vagy
puffasztott gabona keverékéből előállított élelmiszer (a kukoricából vagy
rizsből készült élelmiszer és a pirítatlan gabonapehely-alapú müzli típusú
készítmény kivételével)

5,1 + 33,6 EUR/
100 kg/net

0

1904 30 00

Bulgur búza megmunkált szem formában, kemény búzaszemből főzés sel
előállítva

8,3 + 25,7 EUR/
100 kg/net

0

1904 90 10

Máshol nem említett rizs előfőzve vagy másképpen elkészítve (a liszt, a
dara és a durva őrlemény, a puffasztással vagy pirítással vagy a pirítat lan
gabonapehelyből vagy pirítatlan és pirított gabonapehely vagy puf fasztott
gabona keverékéből előállított élelmiszer kivételével)

8,3 + 46 EUR/
100 kg/net

0

1904 90 80

Máshol nem említett gabona szem formában vagy pehely vagy más
megmunkált szem formában, előfőzve vagy másképpen elkészítve (a
rizs, a kukorica, a liszt, a dara és a durva őrlemény, a puffasztással vagy
pirítással vagy a pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan és pirí tott
gabonapehely vagy puffasztott gabona keverékéből előállított élel miszer
és a bulgur búza kivételével)

8,3 + 25,7 EUR/
100 kg/net

0

1905 10 00

Ropogós kenyér („knäckebrot”)

5,8 + 13 EUR/
100 kg/net

0

1905 20 10

Mézeskalács és hasonló, kakaótartalommal is, kevesebb mint 30 tömeg
százalék szacharóztartalommal, beleértve a szacharózban kifejezett in
vertcukrot is

9,4 + 18,3 EUR/
100 kg/net

0

1905 20 30

Mézeskalács és hasonló, kakaótartalommal is, legalább 30, de kevesebb
mint 50 tömegszázalék szacharóztartalommal, beleértve a szacharózban
kifejezett invertcukrot is

9,8 + 24,6 EUR/
100 kg/net

0

1905 20 90

Mézeskalács és hasonló, kakaótartalommal is, legalább 50 tömegszáza lék
szacharóztartalommal, beleértve a szacharózban kifejezett invert cukrot is

10,1 + 31,4 EUR/
100 kg/net

0

1905 31 11

Édes keksz (biscuit), kakaótartalommal vagy anélkül, csokoládéval vagy
más kakaótartalmú készítménnyel bevonva vagy azzal borítva, legfel jebb
85 gramm nettó tömegű kiszerelésben

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

138

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

1905 31 19

Édes keksz (biscuit), kakaótartalommal vagy anélkül, csokoládéval vagy
más kakaótartalmú készítménnyel bevonva vagy azzal borítva, több
mint 85 gramm nettó tömegű kiszerelésben

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 31 30

Édes keksz (biscuit), kakaótartalommal vagy anélkül, legalább 8 % tej
zsírtartalommal (a csokoládéval vagy kakaótartalmú készítménnyel be
vont vagy azzal borított kivételével)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 31 91

Édes keksz (biscuit), kakaótartalommal vagy anélkül, 8 %-nál alacso
nyabb tejzsírtartalommal (a csokoládéval vagy kakaótartalmú készít
ménnyel bevont vagy azzal borított kivételével)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 31 99

Édes keksz (biscuit), kakaótartalommal vagy anélkül, 8 %-nál alacso
nyabb tejzsírtartalommal (a csokoládéval vagy kakaótartalmú készít
ménnyel bevont vagy azzal borított és a töltött keksz kivételével)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 32 05

10 tömegszázalékot meghaladó víztartalmú gofri és ostya

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 32 11

Gofri és ostya, kakaótartalommal vagy anélkül, csokoládéval vagy más
kakaótartalmú készítménnyel bevonva vagy azzal borítva, legfeljebb 85
gramm nettó tömegű kiszerelésben (kivéve 10 tömegszázalékot megha ladó
víztartalommal)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 32 19

Gofri és ostya, kakaótartalommal vagy anélkül, csokoládéval vagy más
kakaótartalmú készítménnyel bevonva vagy azzal borítva, (kivéve a leg
feljebb 85 gramm nettó tömegű kiszerelésben és a 10 tömegszázalékot
meghaladó víztartalmú gofri és ostya)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 32 91

Gofri és ostya, sós, töltött vagy töltetlen (a 10 tömegszázalékot megha ladó
víztartalmú kivételével)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 32 99

Gofri és ostya, kakaótartalommal vagy anélkül, töltött vagy töltetlen (a
csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel bevont vagy az zal
borított, a sós és a 10 tömegszázalékot meghaladó víztartalmú ter mékek
kivételével)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 40 10

Kétszersült

9,7 + EA

0

1905 40 90

Pirított kenyér és hasonló pirított termék ( a kétszersült kivételével)

9,7 + EA

0

1905 90 10

Pászka

3,8 + 15,9 EUR/
100 kg/net

0

1905 90 20

Áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és ha
sonló termékek

4,5 + 60,5 EUR/
100 kg/net

0

1905 90 30

Kenyér, méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül, száraz
anyagra számítva legfeljebb 5 tömegszázalék cukor- vagy zsírtartalom
mal vagy anélkül

9,7 + EA

0
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1905 90 45

Keksz (az édes keksz kivételével)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 90 55

Extrudált vagy puffasztott termék, ízesített vagy sózott (a ropogós ke nyér,
a kétszersült, a pirított kenyér és hasonló pirított termék, a gofri és az
ostya kivételével)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

1905 90 60

Gyümölcstorta, gyümölcskenyér, panettone (olasz gyümölcskenyér),
habcsók, karácsonyi stollen, croissant és egyéb pékáru, édesítőszer hoz
záadásával (a ropogós kenyér, a mézeskalács és hasonló termékek, az édes
keksz, a gofri és az ostya és a kétszersült kivételével)

9 + EA MAX 24,2 +
AD S/Z

0

1905 90 90

Pizza, lepény és más, nem édes pékáru (a ropogós kenyér, a mézeskalács és
hasonló termékek, az édes keksz, a gofri és az ostya, a kétszersült és a
hasonló pirított termékek, a kenyér, az áldozóostya, a gyógyszerészeti
felhasználású üres kapszula, a pecsételőostya, a rizspapír és hasonló ter
mékek kivételével)

9 + EA MAX 20,7 +
AD F/M

0

2001 10 00

Uborka és apró uborka ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

17,6

0

2001 90 10

Mangóból készült fűszeres ízesítő (chutney), ecettel vagy ecetsavval el
készítve vagy tartósítva

mentes

0

2001 90 20

Capsicum nemű növények ecetben vagy ecetsavban tartósított termése
(kiv. az édes és spanyol paprika)

5

0

2001 90 30

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecettel vagy ecetsavval elké
szítve vagy tartósítva

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC1)

2001 90 40

Yamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló részei, leg
alább 5 százalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elké
szítve vagy tartósítva

8,3 + 3,8 EUR/
100 kg/net

0

2001 90 50

Gomba, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

16

0

2001 90 60

Pálmafacsúcsrügy, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

10

0

2001 90 65

Ecetben vagy ecetsavban elkészített vagy tartósított olajbogyó

16

0

2001 90 70

Ecetben vagy ecetsavban elkészített vagy tartósított édes paprika

16

0

2001 90 91

Guava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa
gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csil
laggyümölcs), pitahaya, kókuszdió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bé
tel), kóladió, makadámiadió ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tar
tósítva

10

0

2001 90 93

Ecetben vagy ecetsavban elkészített vagy tartósított vöröshagyma

16

0
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2001 90 99

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel elkészítve
vagy tartósítva (a hagyma, uborka és apróuborka, mangóból készült fű
szeres ízesítő (chutney), a Capsicum nemhez tartozó növények gyümöl
cse, az édes paprika vagy a spanyol paprika, csemegekukorica, jamgyö
kér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas
részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal; gomba, pál
mafacsúcsrügy, olajbogyó, édes paprika, guava, mangó, mangosztán,
papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapo
dillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pitahaya, kó
kuszdió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bétel), kóladió és makadámia dió
kivételével)

16

0

2002 10 10

Ecet vagy ecetsav nélkül elkészített vagy tartósított hámozott paradi csom
egészben vagy darabolva

14,4

0

2002 10 90

Ecet vagy ecetsav nélkül elkészített vagy tartósított hámozatlan paradi
csom egészben vagy darabolva

14,4

0

2002 90 11

Ecet vagy ecetsav nélkül elkészített vagy tartósított paradicsom, 12
%-nál kevesebb szárazanyag-tartalommal, 1 kg-ot meghaladó nettó tö
megű kiszerelésben (az egész vagy darabolt paradicsom kivételével)

14,4

0

2002 90 19

Ecet vagy ecetsav nélkül elkészített vagy tartósított paradicsom, 12
%-nál kevesebb szárazanyag-tartalommal, legfeljebb 1 kg nettó tömegű
kiszerelésben (az egész vagy darabolt paradicsom kivételével)

14,4

0

2002 90 31

Ecet vagy ecetsav nélkül elkészített vagy tartósított paradicsom, leg
alább 12 %-os, de legfeljebb 30 %-os szárazanyag-tartalommal, 1 kg-ot
meghaladó nettó tömegű kiszerelésben (az egész vagy darabolt paradi
csom kivételével)

14,4

0

2002 90 39

Ecet vagy ecetsav nélkül elkészített vagy tartósított paradicsom, leg
alább 12 %-os, de legfeljebb 30 %-os szárazanyag-tartalommal, legfel
jebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben (az egész vagy darabolt paradi
csom kivételével)

14,4

0

2002 90 91

Ecet vagy ecetsav nélkül elkészített vagy tartósított paradicsom, 30
%-nál több szárazanyag-tartalommal, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű
kiszerelésben (az egész vagy darabolt paradicsom kivételével)

14,4

0

2002 90 99

Ecet vagy ecetsav nélkül elkészített vagy tartósított paradicsom, 30
%-nál több szárazanyag-tartalommal, legfeljebb 1 kg nettó tömegű ki
szerelésben (az egész vagy darabolt paradicsom kivételével)

14,4

0

2003 10 20

Nem ecetben vagy ecetsavban ideiglenesen tartósított Agaricus nemű ehető
gomba teljesen megfőzött állapotban

18,4 + 191 EUR/
100 kg/net eda

AV0-TQ
(MM)

2003 10 30

Nem ecetben vagy ecetsavban elkészített vagy tartósított Agaricus nemű
ehető gomba (kiv. teljesen megfőzött és ideiglenesen tartósított gom bák)

18,4 + 222 EUR/
100 kg/net eda

AV0-TQ
(MM)

2003 20 00

Szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

14,4

0

2003 90 00

Ehető gomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (az
Agaricus nemhez tartozó ehető gombák kivételével)

18,4

0

141

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

14,4

0

7,6 + EA

0

17,6

0

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC2)

2004 10 10

Burgonya főzve, fagyasztva

2004 10 91

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában elkészítve vagy tartó
sítva, fagyasztva

2004 10 99

Nem ecetben vagy ecetsavban elkészített vagy tartósított burgonya, fa
gyasztott (kiv. csak főzött, illetve liszt, dara vagy pelyhesített formában)

2004 90 10

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül el
készítve vagy tartósítva, fagyasztva

2004 90 30

Savanyúkáposzta, kapribogyó, olajbogyó ecet vagy ecetsav nélkül elké
szítve vagy tartósítva, fagyasztva

16

0

2004 90 50

Borsó (Pisum sativum) és korai bab (Phaseolus spp.), ecet vagy ecetsav
nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva

19,2

0

2004 90 91

Hagyma megfőzve, fagyasztva

14,4

0

2004 90 98

Zöldség és zöldségkeverék, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tar
tósítva, fagyasztva (a cukorral tartósított és a paradicsom, ehető gomba,
szarvasgomba, burgonya, csemegekukorica (Zea mays var. saccharata),
savanyúkáposzta, kapribogyó, olajbogyó, borsó (Pisum sativum) és bab
(Phaseolus spp.) és főtt hagyma, nem keverékben, kivételével)

17,6

0

2005 10 00

A kiskereskedelmi forgalom számára gyermekételként vagy diétás célra
legfeljebb 250 g tömegű tartályokban kiszerelt homogenizált zöldség

17,6

0

2005 20 10

Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában (kivéve fagyasztva)

8,8 + EA

0

2005 20 20

Burgonya vékonyan szeletelve, zsiradékban vagy másképpen sütve,
sózva vagy ízesítve is, légmentes csomagolásban, azonnali fogyasztásra
alkalmas, nem fagyasztva

14,1

0

2005 20 80

Burgonya, nem ecetben vagy ecetsavban elkészítve vagy tartósítva, nem
fagyasztott, (kiv. burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, illetve
vékonyan szelve, zsírban vagy olajban sütve, sózott vagy ízesített is,
légmentesen lezárt kiszerelésben, közvetlen fogyasztásra alkalmas álla
potban)

14,1

0

2005 40 00

Borsó (Pisum sativum), ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (a
fagyasztott kivételével)

19,2

0

2005 51 00

Fejtett bab (Vigna spp., Phaseolus spp.), nem ecetben vagy ecetsavban el
készítve vagy tartósítva (kiv. fagyasztott)

17,6

0

2005 59 00

Nem fejtett bab (Vigna spp., Phaseolus spp.), nem ecetben vagy ecetsav
ban elkészítve vagy tartósítva (kiv. fagyasztott)

19,2

0

2005 60 00

Spárga, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (a fagyasztott
kivételével)

17,6

0
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2005 70 10

Olajbogyó, nem ecetben vagy ecetsavban elkészítve vagy tartósítva,
nem fagyasztott, legfeljebb 5 kg nettó töltősúlyú közvetlen kiskereske
delmi kiszerelésben

12,8

0

2005 70 90

Olajbogyó, nem ecetben vagy ecetsavban elkészítve vagy tartósítva,
nem fagyasztott, több mint 5 kg nettó töltősúlyú közvetlen kiskereske
delmi kiszerelésben

12,8

0

2005 80 00

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata), ecet vagy ecetsav nélkül el
készítve vagy tartósítva (fagyasztás kivételével)

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC2)

2005 91 00

Bambuszrügy, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem
fagyasztva

17,6

0

2005 99 10

Capsicum nemű növények nem ecetben vagy ecetsavban tartósított ter
mése (kiv. az édes és spanyol paprika és fagyasztott)

6,4

0

2005 99 20

Kapribogyó, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (a fa
gyasztott kivételével)

16

0

2005 99 30

Articsóka, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (a fagyasz tott
kivételével)

17,6

0

2005 99 40

Sárgarépa, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fa
gyasztva

17,6

0

2005 99 50

Zöldségkeverék, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem
fagyasztva

17,6

0

2005 99 60

Savanyúkáposzta, nem fagyasztva

16

0

2005 99 90

Zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fa
gyasztva (a cukorral tartósított termék, a 2005 10 alszámszám alá tar tozó
homogenizált zöldség és a paradicsom, a gomba, a szarvasgomba, a
burgonya, a savanyú káposzta, a borsó (Pisum sativum), a bab (Vigna
spp, Phaseolus spp.), a spárga, az olajbogyó, a csemegekukorica (Zea
Mays var. Saccharata), a bambuszrügy, a csípős Capsicum nemhez tar
tozó növények gyümölcse, a kapribogyó, az articsóka, a sárgarépa és a
zöldségkeverék kivételével)

17,6

0

2006 00 10

Gyömbér, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)

mentes

0

2006 00 31

1

Cseresznye, több mint 13 % cukortartalommal, cukorral tartósítva (szá
rított, kandírozott vagy kristályosított), legfeljebb 70 %-os cukortarta
lommal

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

0

2006 00 31

2

Cseresznye, több mint 13 % cukortartalommal, cukorral tartósítva (szá
rított, kandírozott vagy kristályosított), legalább 70 %-os cukortarta
lommal

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

Guava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa
gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csil
laggyümölcs), pitahaya, kókuszdió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bé
tel), kóladió, makadámiadió cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy
kandírozott), több mint 13 tömegszázalék cukortartalommal

12,5 + 15 EUR/
100 kg/net

0

2006 00 35
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2006 00 38

1

Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral
tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott), több mint 13 tömeg
százalék cukortartalommal (cseresznye, gyömbér, guava, mangó, man
gosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil
(sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pita
haya, kókuszdió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bétel), kóladió és ma
kadámiadió kivételével), legfeljebb 70 %-os cukortartalommal

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

0

2006 00 38

2

Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral
tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott), több mint 13 tömeg
százalék cukortartalommal (cseresznye, gyömbér, guava, mangó, man
gosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil
(sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pita
haya, kókuszdió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bétel), kóladió és ma
kadámiadió kivételével), legalább 70 %-os cukortartalommal

20 + 23,9 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2006 00 91

Guava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa
gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csil
laggyümölcs), pitahaya, kókuszdió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bé
tel), kóladió, makadámiadió cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy
kandírozott), legfeljebb 13 tömegszázalék cukortartalommal

12,5

0

2006 00 99

Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral
tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott), legfeljebb 13 tömeg
százalék cukortartalommal (cseresznye, gyömbér, guava, mangó, man
gosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil
(sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pita
haya, kókuszdió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bétel), kóladió és ma
kadámiadió kivételével)

20

0

2007 10 10

Főzéssel előállított homogenizált dzsem, gyümölcskocsonya (zselé),
gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy dióféléből, legfeljebb 250
g tömegű tartályokban kiskereskedelmi kiszerelésben gyermekétel ként
vagy diétás célra, 13 tömegszázaléknál nagyobb cukortartalommal

24 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 10 91

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és
krém guavából, mangóból, mangosztánból, papayaból, tamarindból,
kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szil
vából, passiógyümölcsből, karambolából (csillaggyümölcs), pitahayaból, cukor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, kiskereskedelmi forga lom
számára gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g tömegű
tartályokban kiszerelve (kivéve 13 tömegszázaléknál nagyobb cu
kortartalommal)

15

0
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Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és
krém cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, kiskereskedelmi
forgalom számára gyermekételként vagy diétás célra legfeljebb 250 g
tömegű tartályokban kiszerelve (kivéve 13 tömegszázaléknál nagyobb
cukortartalommal és guavából, mangóból, mangosztánból, papayaból,
tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sa
podillo) szilvából, passiógyümölcsből, karambolából (csillaggyümölcs),
pitahayabólkészült készítmények)

24

0

2007 91 10

1

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré
vagy krém citrusfélékből, 30 tömegszázalékot meghaladó cukortarta
lommal (a 2007 10 alszám alá tartozó homogénezett készítmények ki
vételével), legfeljebb 70 %-os cukortartalommal

20 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 91 10

2

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré
vagy krém citrusfélékből, 30 tömegszázalékot meghaladó cukortarta
lommal (a 2007 10 alszám alá tartozó homogénezett készítmények ki
vételével), lagalább 70 %-os cukortartalommal

20 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2007 91 30

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré
vagy krém citrusfélékből, 13 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb
30 tömegszázalék cukortartalommal (a 2007 10 alszám alá tartozó
homogénezett készítmények kivételével)

20 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 91 90

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és
krém citrusfélékből, hozzáadott cukorral vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is (a 13 % tömegszázaléknál nagyobb cukortartalmú és a
2007 10 vámtarifaalszámú homogenizált készítmény kivételével)

21,6

0

2007 99 10

Főzéssel előállított szilvapüré és -krém, 30 tömegszázalékot meghaladó
cukortartalommal, 100 kg-ot meghaladó tömegű kiszerelésben, ipari
feldolgozásra

22,4

0

2007 99 20

1

Főzéssel előállított gesztenyepüré és massza, több mint 30 tömegszázalék
cukortartalommal (kiv. homogénezett készítmények a 2007 10 alszám
alatt), legfeljebb 70 %-os cukortartalommal

24 + 19,7 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 20

2

Főzéssel előállított gesztenyepüré és massza, több mint 30 tömegszáza lék
cukortartalommal (kiv. homogénezett készítmények a 2007 10 alszám
alatt), legalább 70 %-os cukortartalommal

24 + 19,7 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP

2007 99 31

1

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré
vagy krém cseresznyéből, 30 tömegszázalékot meghaladó cukortarta
lommal (a 2007 10 alszám alá tartozó homogénezett készítmények ki
vételével), legfeljebb 70 %-os cukortartalommal

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 31

2

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré
vagy krém cseresznyéből, 30 tömegszázalékot meghaladó cukortarta
lommal (a 2007 10 alszám alá tartozó homogénezett készítmények ki
vételével), legalább 70 %-os cukortartalommal

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP
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2007 99 33

1

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré
vagy krém földieperből, 30 %-ot meghaladó cukortartalommal (a
2007 10 alszám alá tartozó homogénezett készítmények kivételével),
legfeljebb 70 %-os cukortartalommal

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 33

2

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré
vagy krém földieperből, 30 %-ot meghaladó cukortartalommal (a
2007 10 alszám alá tartozó homogénezett készítmények kivételével),
legalább 70 %-os cukortartalommal

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP

2007 99 35

1

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré
vagy krém málnából, 30 tömegszázalékot meghaladó cukortartalom mal
(a 2007 10 alszám alá tartozó homogénezett készítmények kivéte lével),
legfeljebb 70 %-os cukortartalommal)

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 35

2

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré
vagy krém málnából, 30 tömegszázalékot meghaladó cukortartalom mal
(a 2007 10 alszám alá tartozó homogénezett készítmények kivéte lével),
legalább 70 %-os cukortartalommal)

24 + 23 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP

2007 99 39

1

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré
vagy krém 30 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal (kivéve
málnából, földieperből, cseresznyéből és citrusfélékből, gesztenyepüré és
massza, a 2007 10 vámtarifaalszámú homogenizált készítmény, va lamint
szilvapüré és -krém, 100 kg-ot meghaladó tömegű kiszerelés ben, ipari
feldolgozásra), legfeljebb 70 %-os cukortartalommal

24 + 23 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 39

2

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré
vagy krém 30 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal (kivéve
málnából, földieperből, cseresznyéből és citrusfélékből, gesztenyepüré és
massza, a 2007 10 vámtarifaalszámú homogenizált készítmény, va lamint
szilvapüré és -krém, 100 kg-ot meghaladó tömegű kiszerelés ben, ipari
feldolgozásra), legalább 70 %-os cukortartalommal

24 + 23 EUR/
100 kg/net

TQ(SP)-AV0

2007 99 55

Főzéssel előállított almapüré, több mint 13, de legfeljebb 30 tömegszá
zalék cukortartalommal (kiv. homogénezett készítmények a 2007 10 al
szám alatt)

24 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 57

Főzéssel előállított dzsem, kocsonya, íz, püré vagy massza, 30 tömeg
százaléknál kevesebb, de 13 tömegszázaléknál több cukortartalommal, (a
citrusfélékből készült ilyen termékek, almapüré és a 2007 10 alszám alá
besorolt homogénezett készítmények kivételével)

24 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2007 99 91

Főzéssel előállított almapüré, hozzáadott cukorral vagy más édesítőa nyag
hozzáadásával is (a 13 % tömegszázaléknál nagyobb cukortar talmú és
a 2007 10 vámtarifaalszámú homogenizált készítmény kivéte lével)

24

0
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2007 99 93

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és
krém guavából, mangóból, mangosztánból, papayaból, tamarindból,
kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szil
vából, passiógyümölcsből, karambolából (csillaggyümölcs), pitahayaból,
kókuszdióból, kesudióból, brazil dióból, arékából (vagy bétel), kóladió ból
és makadámiadióból, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (a 13
% tömegszázaléknál nagyobb cukortartalmú és a 2007 10
vámtarifaalszámú homogenizált készítmény kivételével)

15

0

2007 99 98

Főzéssel előállított dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és
krém, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (a 13 % tömeg
százaléknál nagyobb cukortartalmú, az almapüré, a 2007 10 vámtari
faalszámú homogenizált készítmény, valamint a guavából, mangóból,
mangosztánból, papayaból, a tamarindból, kesualmából, licsiből, ke
nyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből,
karambolából (csillaggyümölcs), pitahayaból, kókuszdióból, kesudióból, brazil
dióból, arékából (vagy bétel), kóladióból, makadámiadióból és citrusféléből
készült kivételével)

24

0

2008 11 10

Amerikai mogyoróvaj

12,8

0

2008 11 92

Földimogyoró, pörkölve, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelés ben

11,2

0

2008 11 94

Földimogyoró, elkészítve vagy tartósítva, 1 kg nettó töltőtömeget meg
haladó közvetlen kiskereskedelmi kiszerelésben (a pörkölt, a cukorral
tartósított és a mogyoróvaj kivételével)

11,2

0

2008 11 96

Földimogyoró, pörkölve, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben

12

0

2008 11 98

Földimogyoró, elkészítve vagy tartósítva, legfeljebb 1 kg nettó töltőtö
megű közvetlen kiskereskedelmi kiszerelésben (a pörkölt, a cukorral
tartósított és a mogyoróvaj kivételével)

12,8

0

2008 19 11

Kókuszdió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bétel), kóladió, makadámia
dió, beleértve a legalább 50 tömegszázalékban guajavát, mangót, man
gosztánt, papayát, tamarindot, kesualmát, licsit, kenyérfa gyümölcsét,
szapotil (sapodillo) szilvát, passiógyümölcsöt („passion fruit”), karambo lát
(csillaggyümölcs), pitahayát, kókuszdiót, kesudiót, brazil diót, arékát
(bételt), kóladiót és makadámiadiót tartalmazó keverékeket is, elkészítve vagy
tartósítva, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben (nem cukorral
tartósítva)

7

0

2008 19 13

Pörkölt mandula és pisztácia, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszere
lésben

9

0
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2008 19 19

Diófélék és más mag, beleértve a keverékeket is, elkészítve vagy tartó
sítva, 1 kg-ot meghaladó tömegű kiszerelésben (kivéve az ecettel elké
szített vagy tartósítottat, a cukorral tartósítottat, de nem szirupban, a
dzsemet, a gyümölcskocsonyát (zselé), a gyümölcsízt, a pürét és a kré met
főzéssel készítve, a földimogyorót, a pörkölt mandulát és pisztá ciát,
valamint a kókuszdiót,a kesudiót, a brazil diót, az arékát (bételt), a
kóladiót és a makadámiadiót, valamint a keveréket legalább 50 tö
megszázalék trópusi dióféle- és trópusi gyümölcstartalommal)

11,2

0

2008 19 91

Másutt nem említett kókuszdió, kesudió, brazil dió, aréka (vagy bétel),
kóladió, makadámiadió, beleértve a legalább 50 tömegszázalékban gua
javát, mangót, mangosztánt, papayát, tamarindot, kesualmát, licsit, ke
nyérfa gyümölcsét, szapotil (sapodillo) szilvát, passiógyümölcsöt („pas
sion fruit”), karambolát (csillaggyümölcs), pitahayát, kókuszdiót, kesu
diót, brazil diót, arékát (bételt), kóladiót és makadámiadiót tartalmazó
keverékeket is, elkészítve vagy tartósítva, legfeljebb 1 kg nettó tömegű
kiszerelésben

8

0

2008 19 93

Pörkölt mandula és pisztácia, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelés ben

10,2

0

2008 19 95

Pörkölt dióféle, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben (kivéve a föl
dimogyorót, a mandulát, a pisztáciát, a kókuszdiót, a kesudiót, a brazil
diót, az arékát (bételt), a kóladiót és a makadámiadiót)

12

0

2008 19 99

Diófélék és más mag, beleértve a keverékeket is, elkészítve vagy tartó
sítva, legfeljebb 1 kg tömegű kiszerelésben (kivéve az ecettel elkészített
vagy tartósítottat, a cukorral tartósítottat, de nem szirupban, a dzsemet, a
gyümölcskocsonyát (zselé), a gyümölcsízt, a pürét és a krémet főzés sel
készítve,, a földimogyorót, a pörkölt dióféléket, valamint a kókusz diót, a
kesudiót, a brazil diót, az arékát (bételt), a kóladiót és a makadá miadiót,
valamint a keveréket legalább 50 tömegszázalék trópusi dió féle- és
trópusi gyümölcstartalommal)

12,8

0

2008 20 11

Ananász, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, 17 tömeg
százalékot meghaladó cukortartalommal, több mint 1 kg nettó töltőtö
megű közvetlen kiszerelésben

25,6 + 2,5 EUR/
100 kg/net

0

2008 20 19

Ananász, elkészítve vagy tartósítva,alkohol hozzáadásával, több mint 1 kg
nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben (kivéve 17 tömegszáza lékot
meghaladó cukortartalommal)

25,6

0

2008 20 31

Ananász, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, 19 tömeg
százalékot meghaladó cukortartalommal, legfeljebb 1 kg nettó töltőtö
megű közvetlen kiszerelésben

25,6 + 2,5 EUR/
100 kg/net

0

2008 20 39

Ananász, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, legfeljebb 1
kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben (kivéve 19 tömegszáza lékot
meghaladó hozzáadott cukortartalommal)

25,6

0
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2008 20 51

Ananász, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukorral, de alkohol
hozzáadása nélkül, több mint 17 tömegszázalék cukortartalommal, több
mint 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

19,2

0

2008 20 59

Ananász, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukorral, de alkohol
hozzáadása nélkül, több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 17 tö
megszázalék cukortartalommal, több mint 1 kg nettó töltőtömegű köz
vetlen kiszerelésben

17,6

0

2008 20 71

Ananász, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukorral, de alkohol
hozzáadása nélkül, több mint 19 tömegszázalék cukortartalommal, leg
feljebb 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

20,8

0

2008 20 79

Ananász, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukorral, de alkohol
hozzáadása nélkül, több mint 13 tömegszázalék, de legfeljebb 19 tö
megszázalék cukortartalommal, legfeljebb 1 kg nettó töltőtömegű köz
vetlen kiszerelésben

19,2

0

2008 20 90

Ananász, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukor- és alkoholtarta lom
nélkül

18,4

0

2008 30 11

Elkészített vagy tartósított citrusfélék, alkohol hozzáadásával, 9 tömeg
százalékot meghaladó cukortartalommal és legfeljebb 11,85 tömegszá
zalék tényleges alkoholtartalommal

25,6

0

2008 30 19

Elkészített vagy tartósított citrusfélék, alkohol hozzáadásával, 9 tömeg
százalékot meghaladó cukortartalommal és 11,85 tömegszázalékot
meghaladó tényleges alkoholtartalommal

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 30 31

Elkészített vagy tartósított citrusfélék, alkohol hozzáadásával, legfeljebb
11,85 tömegszázalék tényleges alkoholtartalommal (kivéve 9 tömegszá
zalékot meghaladó cukortartalommal)

24

0

2008 30 39

Elkészített vagy tartósított citrusfélék, alkohol hozzáadásával, több mint
11,85 tömegszázalék tényleges alkoholtartalommal (kivéve 9 tömegszá
zalékot meghaladó cukortartalommal)

25,6

0

2008 30 51

Grapefruit gerezdek, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukorral, de
alkohol hozzáadása nélkül, több mint 1 kg nettó töltőtömegű közvet len
kiszerelésben

15,2

0

2008 30 55

Mandarin, beleértve a tangerin és satsuma, klementin, wilkings és ha
sonló citrusféle hibrideket is, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cu
korral, de alkohol hozzáadása nélkül, több mint 1 kg nettó töltőtö megű
közvetlen kiszerelésben

18,4

0

2008 30 59

Citrusfélék, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukorral, de alkohol
hozzáadása nélkül, több mint 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kisze
relésben (a grapefruit gerezdek, mandarin, beleértve a tangerin és sat
suma, klementin, wilkings és hasonló citrusféle hibridek kivételével)

17,6

0
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2008 30 71

Grapefruit gerezdek, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukorral, de
alkohol hozzáadása nélkül, legfeljebb 1 kg nettó töltőtömegű kiszere
lésben

15,2

0

2008 30 75

Mandarin, beleértve a tangerin és satsuma, klementin, wilkings és ha
sonló citrusféle hibrideket is, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cu
korral, de alkohol hozzáadása nélkül, legfeljebb 1 kg nettó töltőtömegű
közvetlen kiskereskedelmi kiszerelésben

17,6

0

2008 30 79

Citrusfélék, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukorral, de alkohol
hozzáadása nélkül, legfeljebb 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszere
lésben (a grapefruit gerezdek, mandarin, beleértve a tangerin és sat
suma, klementin, wilkings és hasonló citrusféle hibridek kivételével)

20,8

0

2008 30 90

Citrusfélék, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukor- és alkoholtar
talom nélkül

18,4

0

2008 40 11

Körte, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, több mint 13
tömegszázalék cukortartalommal és legfeljebb 11,85 tömegszázalék
hozzáadott tényleges alkoholtartalommal, több mint 1 kg nettó töltőtö
megű közvetlen kiszerelésben

25,6

0

2008 40 19

Körte, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, több mint 13
tömegszázalék cukortartalommal és több mint 11,85 tömegszázalék
hozzáadott tényleges alkoholtartalommal, több mint 1 kg nettó töltőtö
megű közvetlen kiszerelésben

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 40 21

Körte, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, legfeljebb
11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkoholtartalommal, több mint
1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben (kivéve a több mint 13
tömegszázalék cukortartalommal)

24

0

2008 40 29

Körte, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, több mint
11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkoholtartalommal, több mint
1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben (kivéve a több mint 13
tömegszázalék cukortartalommal)

25,6

0

2008 40 31

Körte, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, 15 tömegszá
zalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal, legfeljebb 1 kg nettó
töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 40 39

Körte, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, legfeljebb 1 kg
nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben (kivéve 15 tömegszázalékot
meghaladó hozzáadott cukortartalommal)

25,6

0

2008 40 51

Körte, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de hozzá
adott cukorral, több mint 13 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal,
több mint 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

17,6

0

2008 40 59

Körte, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de hozzá
adott cukorral, legfeljebb 13 tömegszázalék hozzáadott cukortartalom
mal, több mint 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

16

0
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2008 40 71

Körte, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de hozzá
adott cukorral, több mint 15 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal,
legfeljebb 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

19,2

0

2008 40 79

Körte, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de hozzá
adott cukorral, legfeljebb 15 tömegszázalék hozzáadott cukortartalom
mal, legfeljebb 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

17,6

0

2008 40 90

Körte, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukor- és alkoholtartalom
nélkül

16,8

0

2008 50 11

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, több mint
13 tömegszázalék cukortartalommal és legfeljebb 11,85 tömegszázalék
hozzáadott tényleges alkoholtartalommal, több mint 1 kg nettó
töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

25,6

0

2008 50 19

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, több mint
13 tömegszázalék cukortartalommal és több mint 11,85 tömeg százalék
hozzáadott tényleges alkoholtartalommal, több mint 1 kg nettó
töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 50 31

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, legfel
jebb 11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkoholtartalommal, több
mint 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben (kivéve a több
mint 13 tömegszázalék cukortartalommal)

24

0

2008 50 39

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, több mint
11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkoholtartalommal, több mint
1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben (kivéve a több mint 13
tömegszázalék cukortartalommal)

25,6

0

2008 50 51

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, 15 tö
megszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal, legfeljebb 1 kg
nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 50 59

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, legfel
jebb 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben (kivéve 15 tömeg
százalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal)

25,6

0

2008 50 61

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de
hozzáadott cukorral, több mint 13 tömegszázalék hozzáadott cukortar
talommal, több mint 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

19,2

0

2008 50 69

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de
hozzáadott cukorral, több mint 9, de legfeljebb 13 tömegszázalék
hozzáadott cukortartalommal, több mint 1 kg nettó töltőtömegű köz
vetlen kiszerelésben

17,6

0

2008 50 71

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de
hozzáadott cukorral, több mint 15 tömegszázalék hozzáadott cukortar
talommal, legfeljebb 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

20,8

0

2008 50 79

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de
hozzáadott cukorral, több mint 9, de legfeljebb 15 tömegszázalék
hozzáadott cukortartalommal, legfeljebb 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen
kiszerelésben

19,2

0
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13,6

0

17

0

2008 50 92

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása
nélkül, legalább 5 kg nettó tömegű kiszerelésben

2008 50 94

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása
nélkül, legalább 4,5 kg, de legfeljebb 5 kg nettó töltőtömegű közvetlen
kiskereskedelmi kiszerelésben

2008 50 99

Kajszibarack, elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása
nélkül, legfeljebb 4,5 kg nettó tömegű kiszerelésben

18,4

0

2008 60 11

Elkészített vagy tartósított cseresznye, alkohol hozzáadásával, 9 tömeg
százalékot meghaladó cukortartalommal és legfeljebb 11,85 tömegszá
zalék tényleges alkoholtartalommal

25,6

0

2008 60 19

Elkészített vagy tartósított cseresznye, alkohol hozzáadásával, 9 tömeg
százalékot meghaladó cukortartalommal és több mint 11,85 tömegszá
zalék tényleges alkoholtartalommal

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 60 31

Elkészített vagy tartósított cseresznye, alkohol hozzáadásával, legfeljebb 11,85
tömegszázalék tényleges alkoholtartalommal (kivéve 9 tömegszá zalékot
meghaladó cukortartalommal)

24

0

2008 60 39

Elkészített vagy tartósított cseresznye, alkohol hozzáadásával, több
mint 11,85 tömegszázalék tényleges alkoholtartalommal (kivéve 9 tö
megszázalékot meghaladó cukortartalommal)

25,6

0

2008 60 50

Cseresznye, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de cukor
hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben

17,6

0

2008 60 60

Cseresznye, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de cukor
hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben

20,8

0

2008 60 70

Cseresznye, elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása
nélkül, legalább 4,5 kg nettó tömegű kiszerelésben

18,4

0

2008 60 90

Cseresznye, elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása
nélkül, kevesebb mint 4,5 kg nettó tömegű kiszerelésben

18,4

0

2008 70 11

Őszibarack, beleértve a nektarint is, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadásával, több mint 13 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
és legfeljebb 11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkoholtar
talommal, több mint 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

25,6

0

2008 70 19

Őszibarack, beleértve a nektarint is, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadásával, több mint 13 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal
és több mint 11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkohol
tartalommal, több mint 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 70 31

Őszibarack, beleértve a nektarint is, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadásával, legfeljebb 11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges al
koholtartalommal, több mint 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszere
lésben (kivéve a több mint 13 tömegszázalék cukortartalommal)

24

0
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2008 70 39

Őszibarack, beleértve a nektarint is, elkészítve vagy tartósítva, több
mint 11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkoholtartalommal, több
mint 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben (kivéve a több
mint 13 tömegszázalék cukortartalommal)

25,6

0

2008 70 51

Őszibarack, beleértve a nektarint is, elkészítve vagy tartósítva, hozzá adott
alkoholtartalommal, több mint 15 tömegszázalék hozzáadott cu
kortartalommal, legfeljebb 1 kg nettó töltőtömegű kiszerelésben

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 70 59

Őszibarack, beleértve a nektarint is, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelés ben
(kivéve a 15 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal)

25,6

0

2008 70 61

Őszibarack, beleértve a nektarint is, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadása nélkül, de hozzáadott cukorral, több mint 13 tömegszáza lék
hozzáadott cukortartalommal, több mint 1 kg nettó töltőtömegű
közvetlen kiszerelésben

19,2

0

2008 70 69

Őszibarack, beleértve a nektarint is, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadása nélkül de hozzáadott cukorral, több mint 9, de legfeljebb 13
tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal, több mint 1 kg nettó
töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

17,6

0

2008 70 71

Őszibarack, beleértve a nektarint is, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadása nélkül, de hozzáadott cukorral, több mint 15 tömegszázalék
hozzáadott cukortartalommal, legfeljebb 1 kg nettó töltőtömegű
közvetlen kiskereskedelmi kiszerelésben

19,2

0

2008 70 79

Őszibarack, beleértve a nektarint is, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadása nélkül, de hozzáadott cukorral, több mint 9, de legfeljebb 15
tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal, legfeljebb 1 kg nettó
töltőtömegű közvetlen kiszerelésben

17,6

0

2008 70 92

Őszibarack, beleértve a nektarint is, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
vagy cukor hozzáadása nélkül, legalább 5 kg nettó tömegű kiszerelésben

15,2

0

2008 70 98

Őszibarack, beleértve a nektarint is, elkészítve vagy tartósítva, kevesebb
mint 5 kg nettó töltőtömegű közvetlen kiszerelésben (kivéve alkohol
vagy cukor hozzáadásával)

18,4

0

2008 80 11

Elkészített vagy tartósított földieper, alkohol hozzáadásával, 9 tömeg
százalékot meghaladó cukortartalommal és legfeljebb 11,85 tömegszá
zalékot tényleges alkoholtartalommal

25,6

0

2008 80 19

Elkészített vagy tartósított földieper, alkohol hozzáadásával, 9 tömeg
százalékot meghaladó cukortartalommal és 11,85 tömegszázalékot
meghaladó tényleges alkoholtartalommal

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 80 31

Elkészített vagy tartósított földieper, alkohol hozzáadásával, legfeljebb
11,85 tömegszázalék tényleges alkoholtartalommal (kivéve 9 tömegszá
zalékot meghaladó cukortartalommal)

24

0

2008 80 39

Elkészített vagy tartósított földieper, legfeljebb 9 tömegszázalék hozzá
adott cukortartalommal, több mint 11,85 tömegszázalék tényleges al
koholtartalommal (kivéve a 9 tömegszázalékot meghaladó cukortarta
lommal)

25,6

0
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2008 80 50

Földieper, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de cukor
hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben

17,6

0

2008 80 70

Földieper, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de cukor
hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben

20,8

0

2008 80 90

Földieper, elkészítve vagy tartósítva, hozzáadott cukor- és alkoholtartalom
nélkül

18,4

0

2008 91 00

Pálmafacsúcsrügy, elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy más édesítőa
nyag vagy alkohol hozzáadásával is (az ecettel elkészített vagy tartósított
kivételével)

10

0

2008 92 12

Keverékek guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tamarind
ból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo)
szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyü
mölcs), pitahayából, beleértve az e gyümölcsöket, a kókuszdiót, a kesu
diót, a brazil diót, az arékát (bételt), a kóladiót és a makadámiadiót leg
alább 50 tömegszázalékban tartalmazó keverékeket, elkészítve vagy tar
tósítva, alkohol hozzáadásával, 9 tömegszázalékot meghaladó cukortar
talommal és legfeljebb 11,85 térfogatszázalék tényleges alkoholtarta
lommal

16

0

2008 92 14

Keverékek gyümölcsből és más ehető növényrészekből, elkészítve vagy
tartósítva, alkohol hozzáadásával, 9 tömegszázalékot meghaladó cukor
tartalommal és legfeljebb 11,85 térfogatszázalék tényleges alkoholtarta
lommal (kivéve a legalább 50 tömegszázalékban dióféléket, trópusi
gyümölcsöt és a 20. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 7. és 8.
pontjában meghatározott típusú trópusi gyümölcsöket/dióféléket, illetve a
földimogyorót és más magokat tartalmazó keverékeket)

25,6

0

2008 92 16

Keverékek guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tamarind
ból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo)
szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyü
mölcs), pitahayából, beleértve az e gyümölcsöket, a kókuszdiót, a kesu
diót, a brazil diót, az arékát (bételt), a kóladiót és a makadámiadiót leg
alább 50 tömegszázalékban tartalmazó keverékeket, elkészítve vagy tar
tósítva, alkohol hozzáadásával, 9 tömegszázalékot meghaladó cukortar
talommal és 11,85 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtar
talommal

16 + 2,6 EUR/
100 kg/net

0

2008 92 18

Keverékek gyümölcsből és más ehető növényrészekből, elkészítve vagy
tartósítva, alkohol hozzáadásával, 9 tömegszázalékot meghaladó cukor
tartalommal és több mint 11,85 térfogatszázalék tényleges alkoholtar
talommal (kivéve a legalább 50 tömegszázalékban dióféléket, trópusi
gyümölcsöt és a 20. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 7. és 8.
pontjában meghatározott típusú trópusi gyümölcsöket/dióféléket, illetve a
földimogyorót és más magokat tartalmazó keverékeket)

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0
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2008 92 32

Keverékek guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tamarind
ból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo)
szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyü
mölcs), pitahayából, beleértve az e gyümölcsöket, a kókuszdiót, a kesu
diót, a brazil diót, az arékát (bételt), a kóladiót és a makadámiadiót leg
alább 50 tömegszázalékban tartalmazó keverékeket, elkészítve vagy tar
tósítva, alkohol hozzáadásával, legfeljebb 11,85 térfogatszázalék tényleges
alkoholtartalommal (kivéve a keverékeket 9 tömegszázalékot meghaladó
cukortartalommal)

15

0

2008 92 34

Keverékek gyümölcsből és más ehető növényrészekből, elkészítve vagy
tartósítva, alkohol hozzáadásával, legfeljebb 11,85 térfogatszázalék
tényleges alkoholtartalommal (kivéve a keverékeket 9 tömegszázalékot
meghaladó cukortartalommal és a legalább 50 tömegszázalékban diófé
léket, trópusi gyümölcsöt és a 20. árucsoporthoz tartozó kiegészítő
megjegyzések 7. és 8. pontjában meghatározott típusú trópusi gyümöl
csöket/dióféléket, illetve a földimogyorót és más magokat tartalmazó
keverékeket)

24

0

2008 92 36

Keverékek guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tamarind
ból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo)
szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyü
mölcs), pitahayából, beleértve az e gyümölcsöket, a kókuszdiót, a kesu
diót, a brazil diót, az arékát (bételt), a kóladiót és a makadámiadiót leg
alább 50 tömegszázalékban tartalmazó keverékeket, elkészítve vagy tar
tósítva, alkohol hozzáadásával, 11,85 térfogatszázalékot meghaladó
tényleges alkoholtartalommal (kivéve a 9 tömegszázalékot meghaladó
cukortartalommal)

16

0

2008 92 38

Keverékek gyümölcsből és más ehető növényrészekből, elkészítve vagy
tartósítva, alkohol hozzáadásával, 11,85 térfogatszázalékot meghaladó
tényleges alkoholtartalommal (kivéve a 9 tömegszázalékot meghaladó
cukortartalommal és a legalább 50 tömegszázalékban dióféléket, trópusi
gyümölcsöt és a 20. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzé sek 7. és
8. pontjában meghatározott típusú trópusi gyümölcsöket/dióféléket, illetve
a földimogyorót és más magokat tartalmazó keverékeket)

25,6

0

2008 92 51

Keverékek guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tamarind
ból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo)
szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyü
mölcs), pitahayából, beleértve az e gyümölcsöket, a kókuszdiót, a kesu
diót, a brazil diót, az arékát (bételt), a kóladiót és a makadámiadiót leg
alább 50 tömegszázalékban tartalmazó keverékeket, elkészítve vagy tar
tósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de cukor hozzáadásával, 1 kg-ot
meghaladó nettó tömegű kiszerelésben

11

0

2008 92 59

Keverékek gyümölcsből és más ehető növényrészekből, elkészítve vagy
tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de cukor hozzáadásával, 1 kg-ot
meghaladó nettó tömegű kiszerelésben (kivéve a legalább 50 tömegszá
zalékban trópusi gyümölcsöt és a 20. árucsoporthoz tartozó kiegészítő
megjegyzések 7. és 8. pontjában meghatározott típusú trópusi gyümöl
csöket és dióféléket, illetve a földimogyorót és más magokat tartalmazó
keverékeket, és a 1904 20 10 alszám alá tartozó, pirítatlan gabonape
hely-alapú, müzli típusú készítményeket)

17,6

0
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2008 92 72

Keverékek guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tamarind
ból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo)
szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyü
mölcs), pitahayából, beleértve az e gyümölcsöket, a kókuszdiót, a kesu
diót, a brazil diót, az arékát (bételt), a kóladiót és a makadámiadiót leg
alább 50 tömegszázalékban tartalmazó olyan keverékeket, elkészítve vagy
tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de cukor hozzáadásával,
amelyben egyetlen gyümölcs tömege sem haladja meg az összes tömeg 50
százalékát, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben

8,5

0

2008 92 74

Gyümölcskeverék, amelyben egyetlen gyümölcs tömege sem haladja meg
az összes tömeg 50 százalékát, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadása nélkül, de cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tö
megű kiszerelésben (kivéve a legalább 50 tömegszázalékban dióféléket,
trópusi gyümölcsöt és a 20. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegy
zések 7. és 8. pontjában meghatározott típusú trópusi gyümölcsöket és
dióféléket, illetve a földimogyorót és más magokat tartalmazó keveréke ket,
és a 1904 20 10 alszám alá tartozó, pirítatlan gabonapehely-alapú, müzli
típusú készítményeket)

13,6

0

2008 92 76

Keverékek guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tamarind
ból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo)
szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyü
mölcs), pitahayából, beleértve az e gyümölcsöket, a kókuszdiót, a kesu
diót, a brazil diót, az arékát (bételt), a kóladiót és a makadámiadiót leg
alább 50 tömegszázalékban tartalmazó keverékeket, elkészítve vagy tar
tósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg
nettó tömegű kiszerelésben (kivéve az olyan keveréket, amelyben egyetlen
gyümölcs tömege sem haladja meg a gyümölcsök össztömegének 50
százalékát)

12

0

2008 92 78

Keverékek gyümölcsből és más ehető növényrészekből, elkészítve vagy
tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de cukor hozzáadásával, legfeljebb 1
kg nettó tömegű kiszerelésben (kivéve a legalább 50 tömegszázalékban
dióféléket, trópusi gyümölcsöt és a 20. árucsoporthoz tartozó kiegészítő
megjegyzések 7. és 8. pontjában meghatározott típusú trópusi
gyümölcsöket és dióféléket, illetve a földimogyorót és más magokat
tartalmazó keverékeket, az olyan keveréket, amelyben egyetlen gyü mölcs
tömege sem haladja meg a gyümölcsök össztömegének 50 százalékát, és
az 1904 20 10 alszám alá tartozó, pirítatlan gabonapehely- alapú, müzli
típusú készítményeket)

19,2

0

2008 92 92

Keverékek guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tamarind
ból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo)
szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyü
mölcs), pitahayából, beleértve az e gyümölcsöket, a kókuszdiót, a kesu
diót, a brazil diót, az arékát (bételt), a kóladiót és a makadámiadiót leg
alább 50 tömegszázalékban tartalmazó keverékeket, elkészítve vagy tar
tósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül, legalább 5 kg nettó tö
megű kiszerelésben

11,5

0
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2008 92 93

Másutt nem említett keverékek gyümölcsből és más ehető növényré
szekből, elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nél
kül, legalább 5 kg nettó tömegű kiszerelésben (kivéve a legalább 50 tö
megszázalékban dióféléket, trópusi gyümölcsöt és a 20. árucsoporthoz
tartozó kiegészítő megjegyzések 7. és 8. pontjában meghatározott tí
pusú trópusi gyümölcsöket és dióféléket, illetve a földimogyorót és más
magokat tartalmazó keverékeket, és az 1904 20 10 alszám alá tartozó,
pirítatlan gabonapehely-alapú, müzli típusú készítményeket)

18,4

0

2008 92 94

Keverékek guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tamarind
ból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo)
szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyü
mölcs), pitahayából, beleértve az e gyümölcsöket, a kókuszdiót, a kesu
diót, a brazil diót, az arékát (bételt), a kóladiót és a makadámiadiót leg
alább 50 tömegszázalékban tartalmazó keverékeket, elkészítve vagy tar
tósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül, legalább 4,5 kg, de 5
kg-nál kisebb nettó tömegű kiszerelésben

11,5

0

2008 92 96

Másutt nem említett keverékek gyümölcsből és más ehető növényré
szekből, elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nél
kül, legalább 4,5 kg de kevesebb mint 5 kg nettó tömegű kiszerelésben
(kivéve a legalább 50 tömegszázalékban dióféléket, trópusi gyümölcsöt és
a 20. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 7. és 8. pontjá ban
meghatározott típusú trópusi gyümölcsöket és dióféléket, illetve
a
földimogyorót és más magokat tartalmazó keverékeket, és az 1904 20
10 alszám alá tartozó, pirítatlan gabonapehely-alapú, müzli típusú
készítményeket)

18,4

0

2008 92 97

Keverékek guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tamarind
ból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo)
szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyü
mölcs), pitahayából, beleértve az e gyümölcsöket, a kókuszdiót, a kesu
diót, a brazil diót, az arékát (bételt), a kóladiót és a makadámiadiót leg
alább 50 tömegszázalékban tartalmazó keverékeket, elkészítve vagy tar
tósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nélkül, kevesebb mint 4,5 kg
nettó tömegű kiszerelésben

11,5

0

2008 92 98

Másutt nem említett keverékek gyümölcsből és más ehető növényré
szekből, elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor hozzáadása nél
kül, kevesebb mint 4,5 kg nettó tömegű kiszerelésben (kivéve a diófélé
ket, trópusi gyümölcsöt és a 20. árucsoporthoz tartozó kiegészítő meg
jegyzések 7. pontjában meghatározott típusú földimogyorót és más
magokat tartalmazó keverékeket, és az 1904 20 10 alszám alá tartozó,
pirítatlan gabonapehely-alapú, müzli típusú készítményeket)

18,4

0

2008 99 11

Gyömbér, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, legfeljebb
11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkoholtartalommal

10

0

2008 99 19

Gyömbér, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, több mint
11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkoholtartalommal

16

0

2008 99 21

Szőlő, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, több mint 13
tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal

25,6 + 3,8 EUR/
100 kg/net

0
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2008 99 23

Szőlő, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásával, legfeljebb 13
tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal (a 13 % tömegszázaléknál
nagyobb cukortartalmú kivételével)

25,6

0

2008 99 24

Guava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa
gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csil
laggyümölcs), pitahaya, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásá
val, több mint 9 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal és legfel
jebb 11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkoholtartalommal

16

0

2008 99 28

Gyümölcs és más ehető növényrész, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadásával, 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal és leg
feljebb 11,85 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (kivéve a
cukorral tartósítottat, de nem szirupban, a dzsemet, a gyümölcskocsonyát
(zselé), a gyümölcsízt, a pürét és a krémet főzéssel készítve, valamint a
dióféléket, a földimogyorót és más magokat, az ananászt, a cit
rusféléket, a körtét, a kajszibarackot, a cseresznyét, az őszibarackot, az
epret, a gyömbért, a passiógyümölcsöt („passion fruit”), a guajavát, a
mangót, a mangosztánt, a papayát, a tamarindot, a kesualmát, a licsit, a
kenyérfa gyümölcsét, a szapotil (sapodillo) szilvát, a karambolát (csil
laggyümölcs) és a pitahayát)

25,6

0

2008 99 31

Guava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa
gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csil
laggyümölcs), pitahaya, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásá
val, több mint 9 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal és több
mint 11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkoholtartalommal

16 + 2,6 EUR/
100 kg/net

0

2008 99 34

Gyümölcs és más ehető növényrész, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadásával, 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal és
több mint 11,85 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (kivéve a
cukorral tartósítottat, de nem szirupban, a dzsemet, a gyümölcskocsonyát
(zselé), a gyümölcsízt, a pürét és a krémet főzéssel készítve, valamint a
dióféléket, a földimogyorót és más magokat, az ananászt, a cit
rusféléket, a körtét, a kajszibarackot, a cseresznyét, az őszibarackot, az
epret, a gyömbért, a passiógyümölcsöt („passion fruit”), a guajavát, a
mangót, a mangosztánt, a papayát, a tamarindot, a kesualmát, a licsit, a
kenyérfa gyümölcsét, a szapotil (sapodillo) szilvát, a karambolát (csil
laggyümölcs) és a pitahayát)

25,6 + 4,2 EUR/
100 kg/net

0

2008 99 36

Guava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa
gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csil
laggyümölcs), pitahaya, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásá
val, legfeljebb 11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkoholtarta
lommal (kivéve a több mint 9 tömegszázalék hozzáadott cukortarta
lommal)

15

0
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2008 99 37

Gyümölcs és más ehető növényrész, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadásával, legfeljebb 11,85 térfogatszázalék tényleges alkoholtarta
lommal (kivéve 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal, vala
mint a dióféléket, a földimogyorót és más magokat, az ananászt, a cit
rusféléket, a körtét, a kajszibarackot, a cseresznyét, az őszibarackot, az
epret, a gyömbért, a passiógyümölcsöt („passion fruit”), a guajavát, a
mangót, a mangosztánt, a papayát, a tamarindot, a kesualmát, a licsit, a
kenyérfa gyümölcsét, a szapotil (sapodillo) szilvát, a karambolát (csil
laggyümölcs) és a pitahayát)

24

0

2008 99 38

Guava, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa
gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csil
laggyümölcs), pitahaya, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadásá
val, több mint 11,85 tömegszázalék hozzáadott tényleges alkoholtarta
lommal (kivéve a több mint 9 tömegszázalék hozzáadott cukortarta
lommal)

16

0

2008 99 40

Gyümölcs és más ehető növényrész, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadásával, több mint 11,85 térfogatszázalék tényleges alkoholtarta
lommal (kivéve 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal, vala
mint a dióféléket, a földimogyorót és más magokat, az ananászt, a cit
rusféléket, a körtét, a kajszibarackot, a cseresznyét, az őszibarackot, az
epret, a gyömbért, a passiógyümölcsöt („passion fruit”), a guajavát, a
mangót, a mangosztánt, a papayát, a tamarindot, a kesualmát, a licsit, a
kenyérfa gyümölcsét, a szapotil (sapodillo) szilvát, a karambolát (csil
laggyümölcs) és a pitahayát)

25,6

0

2008 99 41

Gyömbér, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de cukor
hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben

mentes

0

2008 99 43

Szőlő, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de cukor
hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben

19,2

0

2008 99 45

Szilva és szilvafélék, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nél
kül, de cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszere
lésben

17,6

0

2008 99 46

Passiógyümölcs, guava és tamarind, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadása nélkül, de cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó
tömegű kiszerelésben

11

0

2008 99 47

Mangó, mangosztán, papaya, kesualma, licsi, szapotil szilva, karambola és
pitahaya, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de
hozzáadott cukorral, több mint 1 kg nettó töltőtömegű közvetlen ki
szerelésben

11

0
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2008 99 49

Gyümölcs és más ehető növényrész, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadása nélkül, de cukor hozzáadásával, több mint 1 kg nettó tö
megű kiszerelésben (kivéve a cukorral tartósítottat, de nem szirupban, a
dzsemet, a gyümölcskocsonyát (zselé), a gyümölcsízt, a pürét és a kré met
főzéssel készítve, valamint a dióféléket, a földimogyorót és más
magokat, az ananászt, a citrusféléket, a körtét, a kajszibarackot, a cse
resznyét, az őszibarackot, az epret, a gyömbért, a szőlőt, a szilvát, a pas
siógyümölcsöt („passion fruit”), a guajavát, a mangót, a mangosztánt, a
papayát, a tamarindot, a kesualmát, a licsit, a kenyérfa gyümölcsét, a
szapotil (sapodillo) szilvát, a karambolát (csillaggyümölcs) és a pitahayát)

17,6

0

2008 99 51

Gyömbér, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása nélkül, de cukor
hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben

mentes

0

2008 99 61

Passiógyümölcs és guava, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása
nélkül, de cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszere
lésben

13

0

2008 99 62

Mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, szapotil szilva,
karambola és pitahaya, elkészítve vagy tartósítva, alkohol hozzáadása
nélkül, de hozzáadott cukorral, legfeljebb 1 kg nettó töltőtömegű köz
vetlen kiszerelésben (kivéve a keveréket)

13

0

2008 99 67

Gyümölcs és más ehető növényrész, elkészítve vagy tartósítva, alkohol
hozzáadása nélkül, de cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó tö
megű kiszerelésben (kivéve a cukorral tartósítottat, de nem szirupban, a
dzsemet, a gyümölcskocsonyát (zselé), a gyümölcsízt, a pürét és a kré met
főzéssel készítve, valamint a dióféléket, a földimogyorót és más
magokat, az ananászt, a citrusféléket, a körtét, a kajszibarackot, a cse
resznyét, az őszibarackot, az epret, a gyömbért, a passiógyümölcsöt
(„passion fruit”), a guajavát, a mangót, a mangosztánt, a papayát, a ta
marindot, a kesualmát, a licsit, a kenyérfa gyümölcsét, a szapotil (sapo
dillo) szilvát, a karambolát (csillaggyümölcs) és a pitahayát)

20,8

0

2008 99 72

Szilva és szilvafélék, elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor
hozzáadása nélkül, legalább 5 kg nettó tömegű kiszerelésben

15,2

0

2008 99 78

Szilva és szilvafélék, elkészítve vagy tartósítva, alkohol vagy cukor
hozzáadása nélkül, 5 kg-nál kisebb nettó tömegű kiszerelésben

18,4

0

2008 99 85

Kukorica, elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása
nélkül (a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével)

5,1 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ
(SC1)

2008 99 91

Yamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre al
kalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal elké
szítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül (kivéve fa
gyasztva vagy szárítva)

8,3 + 3,8 EUR/
100 kg/net

0
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Gyümölcs és más ehető növényrész, elkészítve vagy tartósítva, cukor
vagy alkohol hozzáadása nélkül (az ecettel elkészített vagy tartósított,
cukorral tartósított, de nem szirupba helyezett, a gyümölcsből főzéssel
készített dzsem, gyümölcskocsonya [zselé], gyümölcsíz, püré és krém és a
diófélék, földimogyoró és más mag, ananász, citrusfélék, körte, kaj
szibarack, cseresznye és meggy, őszibarack, földieper, szilva, kukorica,
yamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló részei kivéte
lével)

18,4

0

2009 11 11

1

Narancslé fagyasztva, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67-es Brix-ér
tékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor vagy más
édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal), legfeljebb 30
%-os hozzáadott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 11 11

2

Narancslé fagyasztva, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67-es Brix-ér
tékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor vagy más
édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal), legalább 30
%-os hozzáadott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 11 19

Narancslé fagyasztva, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67-es Brix-ér
tékkel, 100 kg tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t, cukor vagy
más édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal)

33,6

0

2009 11 91

Narancslé fagyasztva, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-érték
kel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, 30 tömegszá
zalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal (kivéve alkohol hoz
záadásával)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 11 99

Narancslé fagyasztva, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-érték
kel, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve alkohol hoz
záadásával, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR és 30
tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal)

15,2

0

2009 12 00

Narancslé, nem erjesztve, legfeljebb 20 Brix értékkel 20 °C-on, cukor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (az alkoholtartalmú és a fa
gyasztott kivételével)

12,2

0

2009 19 11

1

Narancslé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67 Brix-értékkel, 100 kg
nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor vagy más édesítőa
nyag hozzáadásával is (kivéve alkohol hozzáadásával és fagyasztva), leg
feljebb 30 %-os hozzáadott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 19 11

2

Narancslé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67 Brix-értékkel, 100 kg
nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor vagy más édesítőa
nyag hozzáadásával is (kivéve alkohol hozzáadásával és fagyasztva), leg
alább 30 %-os hozzáadott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 19 19

Narancslé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67 Brix-értékkel, 100 kg
nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t, cukor vagy más éde
sítőanyag hozzáadásával is (kivéve alkohol hozzáadásával és fagyasztva)

33,6

0

2009 19 91

Narancslé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, több mint 30
%-os hozzáadottcukor-tartalommal (kivéve alkoholtartalommal és
fagyasztva)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2009 19 98

Narancslé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de legfeljebb 67
Brix-értékkel, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve al
kohol hozzáadásával és fagyasztva, 100 kg nettó tömegre jutó értéke
legfeljebb 30 EUR és 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukor
tartalommal)

12,2

0

2009 21 00

Grépfrútlé, nem erjesztve, legfeljebb 20 Brix értékkel 20 °C-on, cukor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (az alkoholtartalmú kivételével)

12

0

2009 29 11

1

Grépfrútlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67 Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal), legfeljebb 30 %-os
hozzáadott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 29 11

2

Grépfrútlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67 Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal), legalább 30 %-os hozzá
adott cukortartalommal)

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 29 19

Grépfrútlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67 Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke több mint 30 EUR, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal)

33,6

0

2009 29 91

Grépfrútlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, több mint 30
% hozzáadottcukor-tartalommal (kivéve alkoholtartalommal)

12 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 29 99

Grépfrútlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de legfeljebb 67
Brix-értékkel, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve al
kohol hozzáadásával, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30
EUR és 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal)

12

0

2009 31 11

Egynemű citrusféle leve, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 20 Brix-ér
tékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t, cukor
hozzáadásával (kivéve alkohol hozzáadásával, valamint a keverékeket, a
narancslevet és a grépfrútlevet)

14,4

0

2009 31 19

Egynemű citrusféle leve, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 20 Brix-ér
tékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t, (ki
véve cukor hozzáadásával, alkohol hozzáadásával, valamint a keveréke
ket, a narancslevet és a grépfrútlevet)

15,2

0

2009 31 51

Citromlé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 20 Brix-értékkel, 100 kg
nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor hozzáadásával (ki
véve alkohol hozzáadásával)

14,4

0

2009 31 59

Citromlé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 20 Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR,(kivéve alkoholtartalommal vagy
cukor hozzáadásával)

15,2

0

2009 31 91

Egynemű citrusféle leve, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 20 Brix-ér
tékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor hoz
záadásával (kivéve alkohol hozzáadásával, valamint a keverékeket, a cit
rom-, narancs- és grépfrútlevet)

14,4

0
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Egynemű citrusféle leve, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 20 Brix-ér
tékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, (kivéve cu
kor hozzáadásával, alkohol hozzáadásával, valamint a keverékeket, a cit
rom-, narancs- és grépfrútlevet)

15,2

0

2009 39 11

1

Egynemű citrusféle leve, nem erjesztve, 67-nál nagyobb Brix értékkel 20
°C-on, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor vagy
más édesítőanyag hozzáadásával is (az alkoholtartalmú, a keveré kek,
narancslé és grépfrútlé kivételével), legfeljebb 30 %-os hozzáadott
cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 39 11

2

Egynemű citrusféle leve, nem erjesztve, 67-nál nagyobb Brix értékkel 20
°C-on, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor vagy
más édesítőanyag hozzáadásával is (az alkoholtartalmú, a keverékek,
narancslé és grépfrútlé kivételével), legalább 30 %-os hozzáadott
cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 39 19

Egynemű citrusféle leve, nem erjesztve, 67-nál nagyobb Brix értékkel 20
°C-on, 100 kg nettó tömegre jutó értéke több mint 30 EUR, cukor vagy
más édesítőanyag hozzáadásával is (az alkoholtartalmú, a keverékek,
narancslé és grépfrútlé kivételével)

33,6

0

2009 39 31

Egynemű citrusféle leve, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de leg
feljebb 67 Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30
EUR-t, cukor hozzáadásával (kivéve alkohol hozzáadásával, valamint a
keverékeket, a narancslevet és a grépfrútlevet)

14,4

0

2009 39 39

Egynemű citrusféle leve, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de leg
feljebb 67 Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30
EUR-t, (kivéve cukor hozzáadásával, alkohol hozzáadásával, valamint a
keverékeket, a narancslevet és a grépfrútlevet)

15,2

0

2009 39 51

Citromlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de legfeljebb 67 Brixértékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, több mint 30
% hozzáadottcukor-tartalommal (kivéve alkoholtartalommal)

14,4 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 39 55

Citromlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de legfeljebb 67 Brixértékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, legfeljebb 30
% hozzáadottcukor-tartalommal (kivéve alkoholtartalommal)

14,4

0

2009 39 59

Citromlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de legfeljebb 67 Brixértékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR (kivéve alkohol
tartalommal vagy cukor hozzáadásával)

15,2

0

2009 39 91

Egynemű citrusféle leve, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de leg
feljebb 67 Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30
EUR, 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal
(kivéve alkohol hozzáadásával, valamint a keverékeket, a citrom-, na
rancs- és grépfrútlevet)

14,4 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 39 95

Egynemű citrusféle leve, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de leg
feljebb 67 Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30
EUR, legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal (kivéve
alkohol hozzáadásával, valamint a keverékeket, a citrom-, narancs- és
grépfrútlevet)

14,4

0
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2009 39 99

Egynemű citrusféle leve, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de leg
feljebb 67 Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30
EUR, (kivéve cukor hozzáadásával, alkohol hozzáadásával, valamint a
keverékeket, a citrom-, narancs- és grépfrútlevet)

15,2

0

2009 41 10

Ananászlé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 20 Brix-értékkel, 100 kg
nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t, cukor hozzáadásával
(kivéve alkohol hozzáadásával)

15,2

0

2009 41 91

Ananászlé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 20 Brix-értékkel, 100 kg
nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor hozzáadásával (ki
véve alkohol hozzáadásával)

15,2

0

2009 41 99

Ananászlé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 20 Brix-értékkel (kivéve
hozzáadott cukor- vagy alkoholtartalommal)

16

0

2009 49 11

1

Ananászlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67 Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal), legfeljebb 30 %-os
hozzáadott cukortartalommal)

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 49 11

2

Ananászlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67 Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal), legalább 30 %-os hozzá
adott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 49 19

Ananászlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67 Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke több mint 30 EUR, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal)

33,6

0

2009 49 30

Ananászlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20-as, de legfeljebb 67- es
Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke több mint 30 EUR, hoz
záadottcukor-tartalommal (kivéve alkoholtartalommal)

15,2

0

2009 49 91

Ananászlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, több mint 30
% hozzáadottcukor-tartalommal (kivéve alkoholtartalommal)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 49 93

Ananászlé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20, de legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, legfeljebb 30
% hozzáadottcukor-tartalommal (kivéve alkoholtartalommal)

15,2

0

2009 49 99

Ananászlé, nem erjesztve, 20 °C fokon 20-nál nagyobb, de legfeljebb 67
Brix-értékkel (cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül)

16

0

2009 50 10

Paradicsomlé, 7 tömegszázaléknál alacsonyabb szárazanyag-tartalommal,
cukorral, nem erjesztve (az alkoholtartalmú kivételével)

16

0

2009 50 90

Paradicsomlé, 7 tömegszázaléknál alacsonyabb szárazanyag-tartalommal,
nem erjesztve (a cukor- és az alkoholtartalmú kivételével)

16,8

0
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2009 61 10

Szőlőlé (ideértve a szőlőmustot is), nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 30as Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke meghaladja a 18 EUR- t,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve alkoholtarta
lommal)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0 + EA

2009 61 90

Szőlőlé (ideértve a szőlőmustot is), nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 30as Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 18 EUR, cu kor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal)

22,4 + 27 EUR/hl

AV0

2009 69 11

Szőlőlé (ideértve a szőlőmustot is), nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67es Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 22 EUR, cukor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal)

40 + 121 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg/
net

AV0

2009 69 19

Szőlőlé (ideértve a szőlőmustot is), nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67es Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke meghaladja a 22 EUR- t,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve alkoholtarta
lommal)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0 + EA

2009 69 51

Koncentrált szőlőlé (ideértve a szőlőmustot is), nem erjesztve, 20 °C-on
több mint 30-as, de legfeljebb 67-es Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó
értéke meghaladja a 18 EUR-t, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadá
sával is (kivéve alkoholtartalommal)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0 + EA

2009 69 59

Szőlőlé (ideértve a szőlőmustot is), nem erjesztve, 20 °C-on több mint
30-as, de legfeljebb 67-es Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke
meghaladja a 18 EUR-t, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
(kivéve koncentrált vagy alkoholtartalmú)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0 + EA

2009 69 71

Koncentrált szőlőlé (ideértve a szőlőmustot is), nem erjesztve, 20 °C-on
több mint 30-as, de legfeljebb 67-es Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó
értéke legfeljebb 18 EUR, 30 %-ot meghaladó hozzáadottcukor-tarta
lommal (kivéve alkoholtartalommal)

22,4 + 131 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg/
net

AV0

2009 69 79

Koncentrált szőlőlé (ideértve a szőlőmustot is), nem erjesztve, 20 °C-on
több mint 30-as, de legfeljebb 67-es Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó
értéke legfeljebb 18 EUR, 30 %-ot meghaladó hozzáadottcukor-tarta
lommal (kivéve koncentrált vagy alkoholtartalmú)

22,4 + 27 EUR/hl
+ 20,6 EUR/100 kg/
net

AV0

2009 69 90

Szőlőlé (ideértve a szőlőmustot is), nem erjesztve, 20 °C-on több mint 30as, de legfeljebb 67-es Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke leg
feljebb 18 EUR, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (a 30
%-ot meghaladó hozzáadottcukor-tartalmú vagy az alkoholtartalmú ki
vételével)

22,4 + 27 EUR/hl

AV0

2009 71 10

Almalé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 20-as Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke meghaladja a 18 EUR-t, cukor hozzáadásával (ki
véve alkoholtartalommal)

18

0

2009 71 91

Almalé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 20-as Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke legfeljebb 18 EUR, cukor hozzáadásával (kivéve al
koholtartalommal)

18

0
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18

0

2009 71 99

Almalé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 20 Brix-értékkel (kivéve
hozzáadottcukor- vagy alkoholtartalommal)

2009 79 11

Almalé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67-es Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke legfeljebb 22 EUR, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal)

30 + 18,4 EUR/
100 kg/net

AV0

2009 79 19

Almalé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67-es Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke meghaladja a 22 EUR-t, cukor vagy más édesítőa
nyag hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal)

30

0

2009 79 30

Almalé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20-as, de legfeljebb 67-es
Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke több mint 18 EUR, hozzáa
dottcukor-tartalommal (kivéve alkoholtartalommal)

18

AV0

2009 79 91

Almalé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20-as, de legfeljebb 67-es
Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 18 EUR, több mint 30
%-os hozzáadottcukor-tartalommal (kivéve alkoholtartalommal)

18 + 19,3 EUR/
100 kg/net

0

2009 79 93

Almalé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 20-as, de legfeljebb 67-es
Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 18 EUR, legfeljebb 30
%-os hozzáadottcukor-tartalommal (kivéve alkoholtartalommal)

18

0

2009 79 99

Almalé nem erjesztve, 20 °C fokon 20-nál nagyobb, de legfeljebb 67
Brix-értékkel (cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül).

18

0

2009 80 11

1

Körtelé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67-es Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke legfeljebb 22 EUR, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal), legfeljebb 30 %-os
hozzáadott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 80 11

2

Körtelé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67-es Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke legfeljebb 22 EUR, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal), legalább 30 %-os hozzá
adott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 19

Körtelé, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67-es Brix-értékkel, 100 kg
tömegre jutó értéke több mint 22 EUR, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal)

33,6

0

2009 80 34

Gyümölcslé guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tama
rindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapo
dillo) szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csil
laggyümölcs) vagy pitahayából, nem erjesztve, alkohol hozzáadása nél
kül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, 20 °C-on több
mint 67 Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30
EUR (kivéve a keverékeket)

21 + 12,9 EUR/
100 kg/net

0

Gyümölcs- vagy zöldséglé, nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, 20 °C-on több mint 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR (ki
véve a keveréket és a gyümölcslevet citrusféléből, passiógyümölcsből
(„passion fruit”), mangóból, mangosztánból, papayából, kenyérfa gyü
mölcséből, guajavából, tamarindból, kesualmából, licsiből, szapotil (sa
podillo) szilvából, karambolából (csillaggyümölcs) vagy pitahayából,
ananászból, paradicsomból, szőlőből, almából és körtéből), legfeljebb 30
%-os hozzáadott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 80 35

1
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Gyümölcs- vagy zöldséglé, nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül,
cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, 20 °C-on több mint 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR (ki
véve a keveréket és a gyümölcslevet citrusféléből, passiógyümölcsből
(„passion fruit”), mangóból, mangosztánból, papayából, kenyérfa gyü
mölcséből, guajavából, tamarindból, kesualmából, licsiből, szapotil (sa
podillo) szilvából, karambolából (csillaggyümölcs) vagy pitahayából,
ananászból, paradicsomból, szőlőből, almából és körtéből), legalább 30
%-os hozzáadott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 36

Gyümölcslé guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tama
rindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapo
dillo) szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csil
laggyümölcs) vagy pitahayából, nem erjesztve, cukor vagy más édesítő
anyag hozzáadásával is, 20 °C-on több mint 67 Brix-értékkel, 100 kg
nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t (kivéve alkohol hoz
záadásával és a keverékeket)

21

0

2009 80 38

Gyümölcs- vagy zöldséglé, nem erjesztve, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is, 20 °C-on több mint 67 Brix-értékkel, 100 kg nettó
tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t (kivéve alkohol hozzáadá
sával, a keveréket és a gyümölcslevet citrusféléből, guajavából, mangó
ból, mangosztánból, papayából, tamarindból, kesualmából, licsiből, ke
nyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből
(„passion fruit”), karambolából (csillaggyümölcs), pitahayából, ananász ból,
paradicsomból, szőlőből (beleértve a szőlőmustot), almából és körtéből)

33,6

0

2009 80 50

Körtelé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-értékkel, 100 kg
nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 EUR-t, cukor hozzáadásával
(kivéve alkohol hozzáadásával)

19,2

0

2009 80 61

Körtelé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-értékkel, 100 kg
nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 EUR, 30 tömegszázalékot meg
haladó hozzáadott cukortartalommal (kivéve alkohol hozzáadásával)

19,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 63

Körtelé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-értékkel, 100 kg
nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 EUR, legfeljebb 30 tömegszáza
lék hozzáadott cukortartalommal (kivéve alkohol hozzáadásával)

19,2

0

2009 80 69

Körtelé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-értékkel (kivéve
hozzáadottcukor- vagy alkoholtartalommal)

20

0

2009 80 71

Cseresznye- és meggylé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-ér
tékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t, cukor
hozzáadásával (kivéve alkohol hozzáadásával)

16,8

0

2009 80 73

Gyümölcslé guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tama
rindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapo
dillo) szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csil
laggyümölcs) vagy pitahayából, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t,
cukor hozzáadásával (kivéve alkohol hozzáadásával és a keverékeket)

10,5

0

2009 80 35

2
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2009 80 79

Gyümölcs- vagy zöldséglé, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-értékkel, 100 kg
nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t, cukor hozzáadásával
(kivéve alkohol hozzáadásával, a keveréket és a gyümölcslevet citrusfé
léből, guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tamarindból,
kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szil
vából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyü
mölcs), pitahayából, ananászból, paradicsomból, szőlőből (beleértve a
szőlőmustot), almából, körtéből, cseresznyéből és meggyből)

16,8

0

2009 80 85

Gyümölcslé guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tama
rindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapo
dillo) szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csil
laggyümölcs) vagy pitahayából, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, 30
tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal (kivéve alkohol
hozzáadásával és a keverékeket)

10,5 + 12,9 EUR/
100 kg/net

0

2009 80 86

Gyümölcs- vagy zöldséglé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brixértékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, 30 tö
megszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal (kivéve alko hol
hozzáadásával, a keveréket és a gyümölcslevet citrusféléből, guaja vából,
mangóból, mangosztánból, papayából, tamarindból, kesualmá ból,
licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szilvából, pas
siógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyümölcs), pita
hayából, ananászból, paradicsomból, szőlőből (beleértve a szőlőmustot),
almából és körtéből)

16,8 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 80 88

Gyümölcslé guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tama
rindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapo
dillo) szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csil
laggyümölcs) vagy pitahayából, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, leg
feljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal (kivéve alkohol
hozzáadásával és a keverékeket)

10,5

0

2009 80 89

Gyümölcs- vagy zöldséglé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brixértékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, legfeljebb 30
tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal (kivéve alkohol hoz
záadásával, a keveréket és a gyümölcslevet citrusféléből, guajavából,
mangóból, mangosztánból, papayából, tamarindból, kesualmából, licsi
ből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyü
mölcsből („passion fruit”), karambolából (csillaggyümölcs), pitahayából,
ananászból, paradicsomból, szőlőből (beleértve a szőlőmustot), almából és
körtéből)

16,8

0

2009 80 95

Vaccinium macrocarpon fajhoz tartozó gyümölcs leve, nem erjesztve, 20
°C-on legfeljebb 67 Brix-értékkel (kivéve cukor vagy alkohol hoz
záadásával)

14

0

2009 80 96

Cseresznye- és meggylé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-ér
tékkel (kivéve hozzáadottcukor- vagy alkoholtartalommal)

17,6

0
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2009 80 97

Gyümölcslé guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából, tama
rindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapo
dillo) szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából (csil
laggyümölcs) vagy pitahayából, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67
Brix-értékkel (kivéve cukor vagy alkohol hozzáadásával)

11

0

2009 80 99

Gyümölcs- vagy zöldséglé, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brixértékkel (kivéve cukor vagy alkohol hozzáadásával, a keveréket és a gyü
mölcslevet citrusféléből, guavából, mangóból, mangosztánból, papayá
ból, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil
(sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából
(csillaggyümölcs), pitahayából, ananászból, paradicsomból, szőlőből
(beleértve a szőlőmustot), almából, körtéből, cseresznyéből és meggyből,
valamint a Vaccinium macrocarpon fajhoz tartozó gyümölcsből)

17,6

0

2009 90 11

1

Almalé és körtelé keveréke, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67-es
Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 22 EUR, cukor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal),
legfeljebb 30 %-os hozzáadott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 90 11

2

Almalé és körtelé keveréke, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67-es
Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke legfeljebb 22 EUR, cukor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalommal),
legalább 30 %-os hozzáadott cukortartalommal)

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

Almalé és körtelé keveréke, nem erjesztve, 20 °C-on több mint 67
Brix-értékkel, 100 kg tömegre jutó értéke meghaladja a 22 EUR-t, cu
kor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve alkoholtartalom mal)

33,6

0

2009 90 19

2009 90 21

1

Gyümölcslékeverék, ideértve a szőlőmustot és a zöldségleveket, nem er
jesztve, 20 °C-on mérve több mint 67 Brix-értékkel, értéke 100 kilón
ként legfeljebb 30 EUR, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (az
alkoholtartalmú termékek, továbbá az alma- és körtelékeverék kivé
telével), legfeljebb 30 %-os hozzáadott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

0

2009 90 21

2

Gyümölcslékeverék, ideértve a szőlőmustot és a zöldségleveket, nem er
jesztve, 20 °C-on mérve több mint 67 Brix-értékkel, értéke 100 kilón
ként legfeljebb 30 EUR, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (az
alkoholtartalmú termékek, továbbá az alma- és körtelékeverék kivé
telével), legalább 30 %-os hozzáadott cukortartalommal

33,6 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 90 29

Gyümölcslékeverék, ideértve a szőlőmustot és a zöldségleveket, nem er
jesztve, 20 °C-on mérve több mint 67 Brix-értékkel, értéke 100 kilón
ként több mint 30 EUR, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (az
alkoholtartalmú termékek, továbbá az alma- és körtelékeverék kivételével)

33,6

0

2009 90 31

Alma- és körtelékeverék, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-ér
tékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 EUR, 30 tömeg
százalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal (kivéve alkohol
hozzáadásával)

20 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2009 90 39

Alma- és körtelékeverék, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-ér
tékkel, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is (kivéve ha 100
kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 EUR, és 30 tömegszáza lékot
meghaladó hozzáadott cukortartalommal, illetve alkohol hozzáadásával)

20

0

2009 90 41

Citrusféle- és ananászlé-keverék, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t,
cukor hozzáadásával (kivéve alkohol hozzáadásával)

15,2

0

2009 90 49

Citrusféle- és ananászlé-keverék, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t
(kivéve cukor hozzáadásával vagy alkohol hozzáadásával)

16

0

2009 90 51

Gyümölcslékeverék, ideértve a szőlőmustot és a zöldségleveket, nem er
jesztve, 20 °C-on legfeljebb 67-es Brix-értékkel, értéke meghaladja a
100 kilónkénti 30 EUR-t, hozzáadottcukor-tartalommal (az alkohol
tartalmú termékek, továbbá az alma- és körtelékeverék vagy a citrus- és
ananászlé-keverék kivételével)

16,8

0

2009 90 59

Gyümölcslékeverék, ideértve a szőlőmustot és a zöldségleveket, nem er
jesztve, 20 °C-on mérve legfeljebb 67-es Brix-értékkel, értéke megha
ladja a 100 kilónkénti 30 EUR-t (a hozzáadottcukor-tartalmú termékek, az
alkoholtartalmú termékek, továbbá az alma- és körtelékeverék vagy a
citrus- és ananászlé-keverék kivételével)

17,6

0

2009 90 71

Citrusféle- és ananászlé-keverék, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, 30
tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal (kivéve al kohol
hozzáadásával)

15,2 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)

2009 90 73

Citrusféle- és ananászlé-keverék, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, leg
feljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal (kivéve alkohol
hozzáadásával)

15,2

0

2009 90 79

Citrusféle- és ananászlé-keverék, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR (ki
véve cukor hozzáadásával vagy alkohol hozzáadásával)

16

0

2009 90 92

Gyümölcslékeverék guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából,
tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sa
podillo) szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából
(csillaggyümölcs) vagy pitahayából, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR, 30
tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal (kivéve alkohol
hozzáadásával)

10,5 + 12,9 EUR/
100 kg/net

0

2009 90 94

Gyümölcslékeverék, ideértve a szőlőmustot és zöldséglevet, nem er
jesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre
jutó értéke legfeljebb 30 EUR, több mint 30 tömegszázalék hozzáadott
cukortartalommal (kivéve alkohol hozzáadásával, a keveréket alma- és
körteléből vagy citrusféléből és ananászból, guajavából, mangóból,
mangosztánból, papayából, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa
gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből („pas
sion fruit”), karambolából (csillaggyümölcs), pitahayából)

16,8 + 20,6 EUR/
100 kg/net

AV0-TQ(SP)
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2009 90 95

Gyümölcslékeverék guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából,
tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sa
podillo) szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából
(csillaggyümölcs) vagy pitahayából, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR,
legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal (kivéve alkohol
hozzáadásával)

10,5

0

2009 90 96

Gyümölcslékeverék, ideértve a szőlőmustot és zöldséglevet, nem er
jesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre
jutó értéke legfeljebb 30 EUR, legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott
cukortartalommal (kivéve alkohol hozzáadásával, a keveréket alma- és
körteléből vagy citrusféléből és ananászból, guajavából, mangóból,
mangosztánból, papayából, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa
gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből („pas
sion fruit”), karambolából (csillaggyümölcs), pitahayából)

16,8

0

2009 90 97

Gyümölcslékeverék guajavából, mangóból, mangosztánból, papayából,
tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sa
podillo) szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karambolából
(csillaggyümölcs) vagy pitahayából, nem erjesztve, 20 °C-on legfeljebb 67
Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 EUR,
(kivéve hozzáadott cukortartalommal vagy alkohol hozzáadásával)

11

0

2009 90 98

Gyümölcslékeverék, ideértve a szőlőmustot és zöldséglevet, nem er
jesztve, 20 °C-on legfeljebb 67 Brix-értékkel, 100 kg nettó tömegre
jutó értéke legfeljebb 30 EUR, (kivéve hozzáadott cukortartalommal
vagy alkohol hozzáadásával, a keveréket alma- és körteléből vagy cit
rusféléből és ananászból, guajavából, mangóból, mangosztánból, papa
yából, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, sza
potil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből („passion fruit”), karam
bolából (csillaggyümölcs), pitahayából)

17,6

0

2101 11 11

Szilárd kivonat, eszencia vagy koncentrátum kávéból, legalább 95 tö
megszázalék kávéalapú szárazanyag-tartalommal

9

0

2101 11 19

Kivonat, eszencia vagy koncentrátum kávéból, kevesebb mint 95 tö
megszázalék kávéalapú szárazanyag-tartalommal (kivéve szilárd alakban)

9

0

2101 12 92

Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátumalapú készítmények

11,5

0

2101 12 98

1

Kávéalapú készítmények, legfeljebb 70 %-os cukortartalommal

9 + EA

0

2101 12 98

2

Kávéalapú készítmények, legalább 70 %-os cukortartalommal

9 + EA

AV0-TQ(SP)

2101 20 20

Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia vagy -koncentrátum

6

0

2101 20 92

Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia, és -koncentrátum alapú

6

0
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2101 20 98

1

Teán vagy matéteán alapuló készítmények, legfeljebb 70 %-os cukortar
talommal

6,5 + EA

0

2101 20 98

2

Teán vagy matéteán alapuló készítmények, legalább 70 %-os cukortar
talommal

6,5 + EA

AV0-TQ(SP)

11,5

0

5,1 + 12,7 EUR/
100 kg/net

0

14,1

0

10,8 + 22,7 EUR/
100 kg/net

0

10,9

0

2101 30 11

Pörkölt cikória

2101 30 19

Pörkölt pótkávé (a cikória kivételével)

2101 30 91

Pörkölt cikóriakivonat, -eszencia és -koncentrátum

2101 30 99

Pörkölt pótkávékivonat, -eszencia és -koncentrátum (kivéve cikória)

2102 10 10

Élesztőkultúra

2102 10 31

Szárított sütőélesztő

12

0

2102 10 39

Sütőélesztő (kivéve szárított)

12

0

2102 10 90

Aktív élesztő (az élesztőkultúra és sütőélesztő kivételével)

14,7

0

2102 20 11

Nem aktív élesztő, tabletta, kocka vagy más hasonló formában, vagy
legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben

8,3

0

2102 20 19

Nem aktív élesztő (kivéve tabletta, kocka vagy más hasonló formában,
vagy legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben)

5,1

0

2102 20 90

Egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a gyógyszerként kiszerelt és az
élesztő kivételével)

mentes

0

2102 30 00

Elkészített sütőpor

6,1

0

2103 10 00

Szójamártás

7,7

0

2103 20 00

Paradicsomketchup és más paradicsommártás

10,2

0

2103 30 10

Mustárliszt és -dara (kivéve elkészítve)

mentes

0

2103 30 90

Mustár, ideértve a mustárlisztet és -darát is

9

0

2103 90 10

Mangóból készült folyékony, fűszeres ízesítő (chutney)

mentes

0

2103 90 30

Keserű aroma 44,2–49,2 térfogatszázalék közötti alkoholtartalommal, 1,5
és 6 tömegszázalék közötti tárnicsgyökér- (gencián), fűszer- és különböző
fűszerkeverék-tartalommal, és 4 és 10 tömegszázalék közötti
cukortartalommal, legfeljebb 0,5 literes tárolóedényben kiszerelve

mentes

0
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2103 90 90

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő ke
verék (a szójamártás, paradicsomketchup és más paradicsommártás,
mangóból készült folyékony, fűszeres ízesítő (chutney) és a
2103 90 30 alszám alá tartozó keserű aroma kivételével)

7,7

0

2104 10 10

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény, szárítva

11,5

0

2104 10 90

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény (kivéve szá
rítva)

11,5

0

2104 20 00

Két vagy több alapösszetevő, pl. hús, hal, zöldség vagy gyümölcs fino
man homogenizált keverékéből összetett élelmiszer-készítmény, a kiske
reskedelmi forgalom számára gyermekételként vagy diétás célra legfel
jebb 250g tömegű tartályokban kiszerelve

14,1

0

2105 00 10

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is, tejzsírtartalom nélkül
vagy 3 %-nál alacsonyabb tejzsírtartalommal

8,6 + 20,2 EUR/
100 kg/net MAX
19,4 + 9,4 EUR/
100 kg/net

AV0-7

2105 00 91

Fagylalt és más ehető jégkrém, legalább 3 %, de 7 %-nál alacsonyabb
tejzsírtartalommal

8 + 38,5 EUR/
100 kg/net MAX
18,1 + 7 EUR/
100 kg/net

AV0-7

2105 00 99

Fagylalt és más ehető jégkrém, legalább 7 % tejzsírtartalommal

7,9 + 54 EUR/
100 kg/net MAX
17,8 + 6,9 EUR/
100 kg/net

AV0-5

2106 10 20

Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje, tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz- vagy
keményítőtartalom nélkül vagy kevesebb mint 1,5 tömegszázalék tejzsír-,
kevesebb mint 5 tömegszázalék szacharóz- vagy izoglükóz- és kevesebb
mint 5 tömegszázalék szőlőcukor- vagy keményítőtartalom mal

12,8

0

2106 10 80

Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje, legalább 1,5 tömegszázalék
tejzsír-,legalább 5 tömegszázalék szacharóz- vagy izoglükóz- és leg
alább 5 tömegszázalék szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

EA

0

2106 90 20

Összetett alkoholos készítmények italok előállításához, tényleges alko
holtartalma több mint 0,5 térfogatszázalék (az illatanyag-alapúak kivé
telével)

17,3 MIN 1 EUR/%
vol/hl

0

2106 90 30

Ízesített vagy színezett izoglükózszirup

42,7 EUR/100 kg/
net mas

0

2106 90 51

Ízesített vagy színezett tejcukorszirup

14 EUR/100 kg/net

0

2106 90 55

Ízesített vagy színezett szőlőcukorszirup és maltodextrinszirup

20 EUR/100 kg/net

0
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2106 90 59

Ízesített vagy színezett cukorszirupok (az izoglükóz, a laktóz, a glükóz és a
maltodextrinszirup kivételével)

0,4 EUR/100 kg/1
tömegszázalék sza
charóz, ideértve
a szacharózban kife
jezett más cukrokat is

0

2106 90 92

Máshol nem említett élelmiszer-készítmények tejzsír-, szacharóz-, izo
glükóz- vagy keményítőtartalom nélkül vagy kevesebb mint 1,5 tömeg
százalék tejzsír-, kevesebb mint 5 tömegszázalék szacharóz- vagy izo
glükóz- és kevesebb mint 5 tömegszázalék szőlőcukor- vagy keményí
tőtartalommal

12,8

0

2106 90 98

1

Máshol nem említett élelmiszer-készítmények legalább 1,5 tömegszáza lék
tejzsír-, legalább 5 tömegszázalék szacharóz- vagy izoglükóz-, és
legalább 5 tömegszázalék szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal, leg
feljebb 70 %-os cukortartalommal

9 + EA

0

2106 90 98

2

Máshol nem említett élelmiszer-készítmények legalább 1,5 tömegszáza lék
tejzsír-, legalább 5 tömegszázalék szacharóz- vagy izoglükóz-, és
legalább 5 tömegszázalék szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal, leg
alább 70 %-os cukortartalommal

9 + EA

AV0-TQ(SP)

2201 10 11

Ásványvíz, természetes, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és
ízesítés nélkül, szénsavmentes

mentes

0

2201 10 19

Ásványvíz, természetes, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és
ízesítés nélkül, szénsavas

mentes

0

2201 10 90

Ásványvíz, mesterséges, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és
ízesítés nélkül, beleértve a szénsavas vizet is

mentes

0

2201 90 00

Közönséges természetes víz, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és
ízesítés nélkül; jég és hó (az ásványvíz és szénsavas víz, tengervíz,
desztillált víz, vezetőképes és hasonló tisztaságú víz kivételével

mentes

0

2202 10 00

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas
vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, ital
ként közvetlen fogyasztásra

9,6

0

2202 90 10

Tejet, tejterméket vagy ezek zsiradékát (a víz, gyümölcs- vagy zöldségle
vek kivételével) nem tartalmazó alkoholmentes ital

9,6

0

2202 90 91

Alkoholmentes ital, kevesebb mint 0,2 % tejből vagy tejtermékből ki
vont zsírtartalommal

6,4 + 13,7 EUR/
100 kg/net

0

2202 90 95

Alkoholmentes ital, legalább 0,2 %, de kevesebb mint 2 % tejből vagy
tejtermékből kivont zsírtartalommal

5,5 + 12,1 EUR/
100 kg/net

0

2202 90 99

Alkoholmentes ital, legalább 2 % tejből vagy tejtermékből kivont zsír
tartalommal

5,4 + 21,2 EUR/
100 kg/net

0

2203 00 01

Malátából készült sör legfeljebb 10 literes palackban

mentes

0
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2203 00 09

Malátából készült sör legfeljebb 10 literes tartályban (kivéve palackban)

mentes

0

2203 00 10

Malátából készült sör 10 l-nél nagyobb tartályban

mentes

0

2204 10 11

Pezsgő, legalább 8,5 % tényleges alkoholtartalommal

32 EUR/hl

0

2204 10 19

Habzóbor friss szőlőből, legalább 8,5 % tényleges alkoholtartalommal (a
pezsgő kivételével)

32 EUR/hl

0

2204 10 91

Asti spumante, 8,5 %-nál alacsonyabb tényleges alkoholtartalommal

32 EUR/hl

0

2204 10 99

Habzóbor friss szőlőből, 8,5 %-nál alacsonyabb tényleges alkoholtarta
lommal (az Asti spumante kivételével)

32 EUR/hl

0

2204 21 10

Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is, legfeljebb 2 literes pa
lackban (tartályban), gomba formájú dugóval lezárva, lekötve, a dugót
zsinór vagy más rögzítés tartja a helyén; bor másképpen, az oldott széndioxid következtében legalább 1 bar, de kevesebb mint 3 bar túl nyomás
alatt palackozva, 20 °C hőmérsékleten mérve, legfeljebb 2 lite res
palackban (tartályban) (a habzóbor kivételével)

32 EUR/hl

0

2204 21 11

Minőségi fehérbor, Elzászban termelt, legfeljebb 2 literes palackban (tar
tályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 12

Minőségi fehérbor, Bordeaux-ban termelt, legfeljebb 2 literes palackban
(tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalom mal
(kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 13

Minőségi fehérbor, Burgundiában termelt, legfeljebb 2 literes palackban,
legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (kivéve
habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 17

Minőségi fehérbor, a Loire völgyében termelt, legfeljebb 2 literes palack
ban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtarta
lommal (kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 18

Minőségi fehérbor, Mosel-Saar-Ruwerban termelt, legfeljebb 2 literes
palackban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkohol
tartalommal (kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 19

Minőségi fehérbor, Pfalz tartományban termelt, legfeljebb 2 literes pa
lackban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtar
talommal (kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 22

Minőségi fehérbor, Rheinhessenben termelt, legfeljebb 2 literes palack ban
(tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 23

Minőségi fehérbor, Tokajban termelt, például Aszú, Szamorodni, Más lás,
Fordítás, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban), legfeljebb 13
térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (kivéve habzóbort és fél
habzóbort)

14,8 EUR/hl

0
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2204 21 24

Minőségi fehérbor, Lazióban (Latiumban) termelt, legfeljebb 2 literes
palackban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkohol
tartalommal (kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 26

Minőségi fehérbor, Toscanában termelt, legfeljebb 2 literes palackban
(tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 27

Minőségi fehérbor, Trentinóban, Alto Adige tartományban és Friuliban
termelt, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban), legfeljebb 13 térfo
gatszázalék tényleges alkoholtartalommal (kivéve habzóbort és félhab
zóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 28

Minőségi fehérbor, Veneto régióban termelt, legfeljebb 2 literes palack
ban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtarta
lommal (kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 32

Minőségi fehérbor, a „vinho verde” kategóriából, legfeljebb 2 literes pa
lackban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtar
talommal (kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 34

Minőségi fehérbor, Penedésben termelt, legfeljebb 2 literes palackban
(tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 36

Minőségi fehérbor, Riojában termelt, legfeljebb 2 literes palackban (tar
tályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 37

Minőségi fehérbor, Valenciában termelt, legfeljebb 2 literes palackban
(tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort és félhabzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 38

Minőségi fehérbor, meghatározott régióban termelt, legfeljebb 2 literes
palackban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkohol
tartalommal (Elzász, Bordeaux, Burgundia, a Loire völgye, Mosel-SaarRuwer, Pfalz-tartomány, a Rheinhessen, Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino,
Alto Adige régió, Friuli, Veneto, a vinho verde kategória, Penedés, Rioja,
Valencia, a habzóbor és félhabzóbor kivételével)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 42

Minőségi bor, Bordeaux-ban termelt, legfeljebb 2 literes palackban (tar
tályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve a habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 43

Minőségi bor, Burgundiában termelt, legfeljebb 2 literes palackban (tar
tályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 44

Minőségi bor, Beaujolais-ban termelt, legfeljebb 2 literes palackban (tar
tályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

13,1 EUR/hl

0
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2204 21 46

Minőségi bor, Côtes-du-Rhône-ban termelt, legfeljebb 2 literes palack ban
(tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 47

Minőségi bor, Languedoc-Roussillonban termelt, legfeljebb 2 literes pa
lackban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtar
talommal (kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 48

Minőségi bor, a Loire-völgyben termelt, legfeljebb 2 literes palackban
(tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 62

Minőségi bor, Piemonte-ban (Piedmontban) termelt, legfeljebb 2 literes
palackban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkohol
tartalommal (kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehér
bort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 66

Minőségi bor, Toscanában termelt, legfeljebb 2 literes palackban (tar
tályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 67

Minőségi bor, Trentino és Alto Aldige régióban termelt, legfeljebb 2 li
teres palackban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges al
koholtartalommal (kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fe
hérbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 68

Minőségi bor, Veneto régióban termelt, legfeljebb 2 literes palackban
(tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalom mal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 69

Minőségi bor, Dão, Bairrada és Douro régióban termelt, legfeljebb 2 li
teres palackban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges al
koholtartalommal (kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fe
hérbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 71

Minőségi bor, Navarrában termelt, legfeljebb 2 literes palackban (tar
tályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 74

Minőségi bor, Penedésben termelt, legfeljebb 2 literes palackban (tar
tályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 76

Minőségi bor, Riojában termelt, legfeljebb 2 literes palackban (tartály
ban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (kivéve
habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 77

Minőségi bor, Valdepeñasban termelt, legfeljebb 2 literes palackban (tar
tályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

13,1 EUR/hl

0
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2204 21 78

Minőségi bor, meghatározott régióban termelt, legfeljebb 2 literes pa
lackban (tartályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtar
talommal (Bordeaux, Burgundia, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Langue
doc-Roussillon, Loire-völgy, Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige,
Veneto, Dão, Bairrada, Douro, Navarra, Penedés, Rioja, Valdepeñas, a
habzóbor, félhabzóbor és közönséges fehérbor kivételével)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 79

Fehérbor friss szőlőből, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban), leg
feljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (a habzóbor és
félhabzóbor, továbbá a meghatározott régióban termelt minőségi bor
kivételével)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 80

Bor friss szőlőből, ideértve a bort és az erjedésében gátolt vagy alkohol
hozzáadásával lefojtott szőlőmustot, legfeljebb 2 literes palackban (tar
tályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (a
habzóbor és félhabzóbor, továbbá a meghatározott régióban termelt
minőségi bor és a közönséges fehérbor kivételével)

13,1 EUR/hl

0

2204 21 81

Minőségi fehérbor, Tokajban termelt, (például Aszú, Szamorodni, Más lás,
Fordítás), legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) és 13 és 15 tér
fogatszázalék közötti tényleges alkoholtartalommal

15,8 EUR/hl

0

2204 21 82

Minőségi fehérbor, meghatározott régióban termelt, legfeljebb 2 literes
palackban (tartályban) és 13 és 15 térfogatszázalék közötti tényleges al
koholtartalommal (kivéve a tokajit, a habzóbort és félhabzóbort)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 83

Minőségi fehérbor, meghatározott régióban termelt, legfeljebb 2 literes
palackban (tartályban) és 13 és 15 térfogatszázalék közötti tényleges al
koholtartalommal (kivéve a habzóbort, félhabzóbort és a közönséges
fehérbort)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 84

Fehérbor friss szőlőből, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) és 13 és
15 térfogatszázalék közötti tényleges alkoholtartalommal (a habzóbor és
félhabzóbor, továbbá a meghatározott régióban termelt minőségi bor
kivételével)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 85

Bor friss szőlőből, ideértve a szeszezett bort és az erjedésében gátolt
vagy alkohol hozzáadásával lefojtott szőlőmustot, legfeljebb 2 literes
palackban (tartályban) és 13 és 15 térfogatszázalék közötti tényleges al
koholtartalommal (a habzóbor és félhabzóbor, továbbá a meghatározott
régióban termelt minőségi bor és a közönséges fehérbor kivételével)

15,4 EUR/hl

0

2204 21 87

Marsala, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) és 15 és 18 térfogat
százalék közötti tényleges alkoholtartalommal

18,6 EUR/hl

0

2204 21 88

Samos és Muscat de Lemnos, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) és
15 és 18 térfogatszázalék közötti tényleges alkoholtartalommal

18,6 EUR/hl

0

2204 21 89

Portói, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) és 15 és 18 térfogat
százalék közötti tényleges alkoholtartalommal

14,8 EUR/hl

0

2204 21 91

Madeira és Setubal muscatel, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) és
15 és 18 térfogatszázalék közötti tényleges alkoholtartalommal

14,8 EUR/hl

0
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2204 21 92

Sherry, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) és 15 és 18 térfogat
százalék közötti tényleges alkoholtartalommal

14,8 EUR/hl

0

2204 21 94

Bor, friss szőlőből, ideértve a szeszezett bort is, legfeljebb 2 literes pa
lackban (tartályban) és 15 és 18 térfogatszázalék közötti tényleges alko
holtartalommal (a habzóbor, félhabzóbor, a Marsala, a Samos, a Muskat de
Limnos, a portói, a Madeira, a Setubal muscatel és a Sherry kivételével)

18,6 EUR/hl

0

2204 21 95

Portói, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban) és 18 és 22 térfogat
százalék közötti tényleges alkoholtartalommal

15,8 EUR/hl

0

2204 21 96

Madeira, Sherry és Setubal muscatel, legfeljebb 2 literes palackban (tar
tályban) és 18 és 22 térfogatszázalék közötti tényleges alkoholtartalom mal

15,8 EUR/hl

0

2204 21 98

Bor, friss szőlőből, ideértve a szeszezett bort is, legfeljebb 2 literes pa
lackban (tartályban) és 18 és 22 térfogatszázalék közötti tényleges alko
holtartalommal (a portói, a Madeira, a Sherry és a Setubal muscatel ki
vételével)

20,9 EUR/hl

0

2204 21 99

Bor, friss szőlőből, ideértve a szeszezett bort is, legfeljebb 2 literes pa
lackban (tartályban) és 22 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alko
holtartalommal

1,75 EUR/% vol/hl

0

2204 29 10

Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is, több mint 2 literes pa
lackban (tartályban), gomba formájú dugóval lezárva, lekötve, a dugót
zsinór vagy más rögzítés tartja a helyén; bor másképpen, az oldott széndioxid következtében legalább 1 bar, de kevesebb mint 3 bar túl nyomás
alatt palackozva, 20 °C hőmérsékleten mérve, 2 liternél nagyobb
űrtartalmú tartályban (a habzóbor és a félhabzóbor kivételével)

32 EUR/hl

0

2204 29 11

Minőségi fehérbor, Tokajban termelt, például Aszú, Szamorodni, Más lás,
Fordítás, több mint 2 literes palackban (tartályban), legfeljebb 13
térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (kivéve habzóbort és fél
habzóbort)

13,1 EUR/hl

0

2204 29 12

Minőségi fehérbor, Bordeaux-ban termelt, 2 liternél nagyobb űrtar
talmú tartályban, legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtarta
lommal (a habzóbor és a félhabzóbor kivételével)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 13

Minőségi fehérbor, Burgundiában termelt, 2 liternél nagyobb űrtar
talmú tartályban, legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtarta
lommal (a habzóbor és a félhabzóbor kivételével)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 17

Minőségi fehérbor, a Loire völgyében termelt, 2 liternél nagyobb űrtar
talmú tartályban, legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtarta
lommal (a habzóbor és a félhabzóbor kivételével)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 18

Minőségi fehérbor, meghatározott régióban termelt, 2 liternél nagyobb
űrtartalmú tartályban, legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkohol
tartalommal (Tokaj, Bordeaux, Burgundia és a Loire-völgy, a habzóbor és a
félhabzóbor kivételével)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 42

Minőségi bor, Bordeaux-ban termelt, több mint 2 literes palackban (tar
tályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve a habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

9,9 EUR/hl

0
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2204 29 43

Minőségi bor, Burgundiában termelt, több mint 2 literes palackban (tar
tályban), legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 44

Minőségi bor, Beaujolais-ban termelt, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tar
tályban, legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 46

Minőségi bor, Côtes-du-Rhône-ban termelt, 2 liternél nagyobb űrtar talmú
tartályban, legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtarta lommal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 47

Minőségi bor, Languedoc-Roussillonban termelt, 2 liternél nagyobb űr
tartalmú tartályban, legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtar
talommal (kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 48

Minőségi bor, a Loire-völgyben termelt, 2 liternél nagyobb űrtartalmú
tartályban, legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal
(kivéve habzóbort, félhabzóbort és a közönséges fehérbort)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 58

Minőségi bor, meghatározott régióban termelt, 2 liternél nagyobb űr
tartalmú tartályban, legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtar
talommal (Bordeaux, Burgundia, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Langue
doc-Roussillon, a Loire-völgy, továbbá a habzóbor, a félhabzóbor és a
közönséges fehérbor kivételével)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 62

Fehérbor, Szicíliában termelt, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban,
legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (a habzóbor és
félhabzóbor, továbbá a meghatározott régióban termelt minőségi bor
kivételével)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 64

Fehérbor, Veneto régióban termelt, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tar
tályban, legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (a
habzóbor és félhabzóbor, továbbá a meghatározott régióban termelt
minőségi bor kivételével)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 65

Fehérbor friss szőlőből, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban, legfel jebb
13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (a habzóbor és
félhabzóbor, továbbá a meghatározott régióban termelt minőségi bor és a
Szicíliában és Veneto régióban termelt bor kivételével)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 71

Fehérbor, Pugliában [Apuliában] termelt, 2 liternél nagyobb űrtartalmú
tartályban, legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (a
habzóbor és félhabzóbor, a meghatározott régióban termelt minőségi bor és
a közönséges fehérbor kivételével)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 72

Bor, Szicíliában termelt, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban, leg
feljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (a habzóbor és
félhabzóbor, a meghatározott régióban termelt minőségi bor és a kö
zönséges fehérbor kivételével)

9,9 EUR/hl

0
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2204 29 75

Bor friss szőlőből, ideértve a szeszezett bort és az erjedésében gátolt
vagy alkohol hozzáadásával lefojtott szőlőmustot, 2 liternél nagyobb
űrtartalmú tartályban, legfeljebb 13 térfogatszázalék tényleges alkohol
tartalommal (a habzóbor és félhabzóbor, a Pugliában és Szicíliában ter
melt bor, továbbá a meghatározott régióban termelt minőségi bor és a
közönséges fehérbor kivételével)

9,9 EUR/hl

0

2204 29 77

Minőségi fehérbor, Tokajban termelt, például Aszú, Szamorodni, Más lás,
Fordítás, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban, 13 és 15 térfo
gatszázalék közötti tényleges alkoholtartalommal

14,2 EUR/hl

0

2204 29 78

Minőségi fehérbor, meghatározott régióban termelt, 2 liternél nagyobb
űrtartalmú tartályban és 13 és 15 térfogatszázalék közötti tényleges al
koholtartalommal (kivéve a tokajit, a habzóbort és félhabzóbort)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 82

Minőségi fehérbor, meghatározott régióban termelt, 2 liternél nagyobb
űrtartalmú tartályban és 13 és 15 térfogatszázalék közötti tényleges al
koholtartalommal (kivéve a habzóbort, félhabzóbort és a közönséges
fehérbort)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 83

Fehérbor friss szőlőből, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban és 13 és 15
térfogatszázalék közötti tényleges alkoholtartalommal (a meghatározott
régióban termelt minőségi bor kivételével)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 84

Bor friss szőlőből, ideértve a szeszezett bort és az erjedésében gátolt
vagy alkohol hozzáadásával lefojtott szőlőmustot, 2 liternél nagyobb
űrtartalmú tartályban és 13 és 15 térfogatszázalék közötti tényleges al
koholtartalommal (a habzóbor és félhabzóbor, továbbá a meghatározott
régióban termelt minőségi bor és a közönséges fehérbor kivételével)

12,1 EUR/hl

0

2204 29 87

Marsala, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban és 15 és 18 térfogat
százalék közötti tényleges alkoholtartalommal

15,4 EUR/hl

0

2204 29 88

Samos és Muscat de Lemnos, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban és
15 és 18 térfogatszázalék közötti tényleges alkoholtartalommal

15,4 EUR/hl

0

2204 29 89

Portói, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban és 15 és 18 térfogat
százalék közötti tényleges alkoholtartalommal

12,1 EUR/hl

0

2204 29 91

Madeira és Setubal muscatel, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban és 15
és 18 térfogatszázalék közötti tényleges alkoholtartalommal

12,1 EUR/hl

0

2204 29 92

Sherry, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban és 15 és 18 térfogat
százalék közötti tényleges alkoholtartalommal

12,1 EUR/hl

0

2204 29 94

Bor, friss szőlőből, ideértve a szeszezett bort is, 2 liternél nagyobb űr
tartalmú tartályban és 15 és 18 térfogatszázalék közötti tényleges alko
holtartalommal (a habzóbor, a félhabzóbor, a meghatározott régióban
termelt minőségi bor és a közönséges fehérbor, a Marsala, a Samos, a
Muskat de Lemnos, a portói, a Madeira, a Setubal muscatel és a Sherry
kivételével)

15,4 EUR/hl

0

2204 29 95

Portói, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban és 18 és 22 térfogat
százalék közötti tényleges alkoholtartalommal

13,1 EUR/hl

0

181

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

2204 29 96

Madeira, Sherry és Setubal muscatel, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tar
tályban és 18 és 22 térfogatszázalék közötti tényleges alkoholtartalommal

13,1 EUR/hl

0

2204 29 98

Bor, friss szőlőből, ideértve a szeszezett bort is, 2 liternél nagyobb űr
tartalmú tartályban és 18 és 22 térfogatszázalék közötti tényleges alko
holtartalommal (a portói, a Madeira, a Sherry és a Setubal muscatel ki
vételével)

20,9 EUR/hl

0

2204 29 99

Bor, friss szőlőből, ideértve a szeszezett bort is, 2 liternél nagyobb űr
tartalmú tartályban és 22 térfogatszázalék feletti tényleges alkoholtarta
lommal

1,75 EUR/% vol/hl

0

2204 30 10

Szőlőmust, alkohol hozzáadásától eltérő módon erjesztéssel lefojtva, 1
térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal (kivéve az
alkohol hozzáadásával erjesztéssel lefojtott szőlőmustot)

32

0

2204 30 92

Szőlőmust, nem erjesztve, a 22. árucsoporthoz tartozó 7. kiegészítő
megjegyzés értelmében koncentrált, sűrűsége 20 °C-on mérve legfeljebb
1,33 g/cm3, tényleges alkoholtartalma több mint 0,5 térfogatszázalék, de
legfeljebb 1 (kivéve az alkohol hozzáadásával erjesztéssel lefojtott
szőlőmustot)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0 + EA

2204 30 94

Szőlőmust, nem erjesztve, nem koncentrált, sűrűsége 20 °C-on mérve
legfeljebb 1,33 g/cm 3, és tényleges alkoholtartalma több mint 0,5 térfo
gatszázalék, de legfeljebb 1 (kivéve az alkohol hozzáadásával erjesztéssel
lefojtott szőlőmustot)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0 + EA

2204 30 96

Szőlőmust, nem erjesztve, a 22. árucsoporthoz tartozó 7. kiegészítő
megjegyzés értelmében koncentrált, sűrűsége 20 °C-on több mint 1,33
g/cm3, tényleges alkoholtartalma legfeljebb 1, de több mint 0,5
térfogatszázalék (kivéve az alkohol hozzáadásával erjesztéssel lefojtott
szőlőmustot)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0 + EA

2204 30 98

Szőlőmust, nem erjesztve, nem koncentrált, sűrűsége 20 °C-on mérve több
mint 1,33 g/cm3, és tényleges alkoholtartalma több mint 0,5 tér
fogatszázalék, de legfeljebb 1 (kivéve az alkohol hozzáadásával erjesz
téssel lefojtott szőlőmustot)

Az I. melléklet 2.
függelékének A sza
kasza

0 + EA

2205 10 10

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus
anyagokkal ízesítve, legfeljebb 2 literes palackban, tényleges alkoholtar
talma legfeljebb 18 térfogatszázalék

10,9 EUR/hl

0

2205 10 90

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus
anyagokkal ízesítve, legfeljebb 2 literes palackban, tényleges alkoholtar
talma több mint 18 térfogatszázalék

0,9 EUR/% vol/hl
+ 6,4 EUR/hl

0

2205 90 10

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus
anyagokkal ízesítve, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban, tényleges
alkoholtartalma legfeljebb 18 térfogatszázalék

9 EUR/hl

0

2205 90 90

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus
anyagokkal ízesítve, 2 liternél nagyobb űrtartalmú tartályban, tényleges
alkoholtartalma több mint 18 térfogatszázalék

0,9 EUR/% vol/hl

0

2206 00 10

Pikett, szőlőtörkölyből nyerve

1,3 EUR/% vol/hl
MIN 7,2 EUR/hl

0
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2206 00 31

Habzóbor almából, körtéből

19,2 EUR/hl

0

2206 00 39

Máshol nem meghatározott vagy feltüntetett habzó mézbor és egyéb
erjesztett italok és erjesztett italok keverékei, és erjesztett italok keverékei
alkoholt nem tartalmazó italokkal

19,2 EUR/hl

0

2206 00 51

Almabor és körtebor, nem habzó, legfeljebb 2 l-es tartályban

7,7 EUR/hl

0

2206 00 59

Máshol nem meghatározott vagy feltüntetett mézbor és egyéb erjesztett
italok és erjesztett italok keverékei, és erjesztett italok keverékei alko holt
nem tartalmazó italokkal, nem, habzó, legfeljebb 2 l-es tartályban (kivéve a
friss szőlőből készült bor, szőlőmust, vermut és friss szőlőből készült más
bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve, pi kett, almabor és
körtebor)

7,7 EUR/hl

0

2206 00 81

Almabor és körtebor, nem habzó, több mint 2 l-es tartályban

5,76 EUR/hl

0

2206 00 89

Máshol nem meghatározott vagy feltüntetett nem habzó mézbor és
egyéb erjesztett italok és erjesztett italok keverékei, és erjesztett italok
keverékei alkoholt nem tartalmazó italokkal, több mint 2 l-es tartályban
(kivéve a friss szőlőből készült bor, szőlőmust, vermut és friss sző lőből
készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve,
pikett, almabor és körtebor)

5,76 EUR/hl

0

2207 10 00

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtarta
lommal

19,2 EUR/hl

0

2207 20 00

Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

10,2 EUR/hl

0

2208 20 12

Konyak, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

mentes

0

2208 20 14

Armagnac, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

mentes

0

2208 20 26

Grappa, legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

mentes

0

2208 20 27

Brandy de Jerez legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

mentes

0

2208 20 29

Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz, legfeljebb 2 li
teres palackban (tartályban) (a konyak, az Armagnac, a Grappa és a
Brandy de Jerez kivételével)

mentes

0

2208 20 40

Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert nyers párlat, 2 l-nél
nagyobb tartályban

mentes

0

2208 20 62

Konyak, 2 l-nél nagyobb tartályban

mentes

0

2208 20 64

Armagnac, 2 l-nél nagyobb tartályban

mentes

0

2208 20 86

Grappa, 2 l-nél nagyobb tartályban

mentes

0

2208 20 87

Brandy de Jerez 2 l-nél nagyobb tartályban

mentes

0
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2208 20 89

Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz, 2 l-nél na
gyobb tartályban (a nyers párlat, a konyak, az Armagnac, a Grappa és a
Brandy de Jerez kivételével)

mentes

0

2208 30 11

Bourbon whisky, legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

mentes

0

2208 30 19

Bourbon whisky, 2 l-nél nagyobb tartályban (palackban)

mentes

0

2208 30 32

Skót whisky malátából, legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

mentes

0

2208 30 38

Skót whisky malátából, 2 l-nél nagyobb tartályban (palackban)

mentes

0

2208 30 52

Kevert skót whisky legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

mentes

0

2208 30 58

Kevert skót whisky 2 l-nél nagyobb tartályban (palackban)

mentes

0

2208 30 72

Skót whisky legfeljebb 2 literes tartályban (palackban) (kivéve whisky
malátából és kevert whisky)

mentes

0

2208 30 78

Skót whisky 2 literesnél nagyobb tartályban (palackban) (kivéve whisky
malátából és kevert whisky)

mentes

0

2208 30 82

Whisky legfeljebb 2 literes tartályban (palackban) (kivéve bourbon
whisky és skót whisky)

mentes

0

2208 30 88

Whisky 2 l-nél nagyobb tartályban (palackban) (kivéve bourbon whisky és
skót whisky)

mentes

0

2208 40 11

Rum, amelynek etil- és metil-alkoholtól különböző illóanyag-tartalma
tiszta alkohol hektoliterére számítva legalább 225 g (10 %-os tűréssel)
legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

0,6 EUR/% vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

3

2208 40 31

Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert más szesz, 7,9
EUR/liter értéket meghaladó, tiszta alkoholra számítva, legfeljebb 2 literes
tartályban (palackban) (kivéve rum, amelynek etil- és metil-alkoholtól
különböző illóanyag-tartalma tiszta alkohol hektoliterére számítva legalább
225 g (10 %-os tűréssel))

mentes

0

2208 40 39

Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert más szesz, leg
feljebb 7,9 EUR/liter értékű, tiszta alkoholra számítva, legfeljebb 2 lite res
tartályban (palackban) (kivéve rum, amelynek etil- és metil-alkoholtól
különböző illóanyag-tartalma tiszta alkohol hektoliterére számítva legalább
225 g (10 %-os tűréssel))

0,6 EUR/% vol/hl
+ 3,2 EUR/hl

3

2208 40 51

Rum, amelynek etil- és metil-alkoholtól különböző illóanyag-tartalma
tiszta alkohol hektoliterére számítva legalább 225 g (10 %-os tűréssel) 2
liternél nagyobb űrtartalmú tartályban (palackban)

0,6 EUR/% vol/hl

TQ(RM)
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2208 40 91

Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert más szesz, 2
EUR/liter értéket meghaladó, tiszta alkoholra számítva, 2 liternél na
gyobb űrtartalmú tartályban (palackban) (kivéve rum, amelynek etil- és
metil-alkoholtól különböző illóanyag-tartalma tiszta alkohol hektoliterére
számítva legalább 225 g (10 %-os tűréssel))

mentes

0

2208 40 99

Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert más szesz, leg
feljebb 2 EUR/liter értékű, tiszta alkoholra számítva, 2 liternél nagyobb
űrtartalmú tartályban (palackban) (kivéve rum, amelynek etil- és metilalkoholtól különböző illóanyag-tartalma tiszta alkohol hektoliterére
számítva legalább 225 g (10 %-os tűréssel))

0,6 EUR/% vol/hl

TQ(RM)

2208 50 11

Gin, legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

mentes

0

2208 50 19

Gin, 2 literesnél nagyobb tartályban (palackban)

mentes

0

2208 50 91

Holland gin, legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

mentes

0

2208 50 99

Holland gin, 2 literesnél nagyobb tartályban (palackban)

mentes

0

2208 60 11

Vodka, legfeljebb 45,4 térfogatszázalék alkoholtartalommal, legfeljebb 2
literes tartályban (palackban)

mentes

0

2208 60 19

Vodka, legfeljebb 45,4 térfogatszázalék alkoholtartalommal, 2 literesnél
nagyobb tartályban (palackban)

mentes

0

2208 60 91

Vodka, 45,4 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalommal, legfel jebb
2 literes tartályban (palackban)

mentes

0

2208 60 99

Vodka, 45,4 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalommal, 2 literes nél
nagyobb tartályban (palackban)

mentes

0

2208 70 10

Likőr és szíverősítő legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

mentes

0

2208 70 90

Likőr és szíverősítő 2 literesnél nagyobb tartályban (palackban)

mentes

0

2208 90 11

Rizspálinka, legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

mentes

0

2208 90 19

Rizspálinka, 2 literesnél nagyobb tartályban (palackban)

mentes

0

2208 90 33

Szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypárlat, legfeljebb 2 literes tartály
ban (palackban)

mentes

0

2208 90 38

Szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypárlat, 2 literesnél nagyobb tar
tályban (palackban)

mentes

0

2208 90 41

Ouzo, legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

mentes

0

2208 90 45

Calvados, legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

mentes

0
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2208 90 48

Gyümölcs desztillálásából nyert párlat, legfeljebb 2 literes tartályban
(palackban) (kivéve szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypárlat és cal
vados)

mentes

0

2208 90 52

Korn, legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

mentes

0

2208 90 54

Tequila, legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

mentes

0

2208 90 56

Párlat, legfeljebb 2 literes tartályban (palackban) (kivéve szőlőbor vagy
szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz, whisky, rum és erjesztett cu
kornádtermékek lepárlásából nyert más szesz, gin, holland gin, rizspá
linka, vodka, likőr és szíverősítő, ouzo, gyümölcs desztillálásából nyert
párlat, korn és tequila)

mentes

0

2208 90 69

Szeszes ital legfeljebb 2 literes tartályban (palackban) (kivéve ouzo, pár lat,
likőr és szíverősítő)

mentes

0

2208 90 71

Gyümölcs desztillálásából nyert párlat, 2 literesnél nagyobb tartályban
(palackban) (kivéve szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert
szesz, szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypárlat)

mentes

0

2208 90 75

Tequila 2 literesnél nagyobb tartályban (palackban)

mentes

0

2208 90 77

Párlat, 2 literesnél nagyobb tartályban (palackban) (kivéve szőlőbor vagy
szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz, whisky, rum és erjesz tett
cukornádtermékek lepárlásából nyert más szesz, gin, holland gin,
rizspálinka, vodka, likőr és szíverősítő, ouzo, gyümölcs desztillálásából
nyert párlat és tequila)

mentes

0

2208 90 78

Szeszes ital 2 literesnél nagyobb tartályban (palackban)(kivéve ouzo, párlat,
likőr és szíverősítő)

mentes

0

2208 90 91

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alko
holtartalommal, legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

1 EUR/% vol/hl
+ 6,4 EUR/hl

0

2208 90 99

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alko
holtartalommal, több mint 2 literes tartályban (palackban)

1 EUR/% vol/hl

0

2209 00 11

Borecet, legfeljebb 2 literes tartályban (palackban)

6,4 EUR/hl

0

2209 00 19

Borecet, 2 literesnél nagyobb tartályban (palackban)

4,8 EUR/hl

0

2209 00 91

Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló legfeljebb 2 literes tartályban (palack ban)
(kivéve borecet)

5,12 EUR/hl

0

2209 00 99

Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló 2 literesnél nagyobb tartályban (pa
lackban) (kivéve borecet)

3,84 EUR/hl

0

2301 10 00

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból vagy
vágási melléktermékből, belsőségből; Tepertő

mentes

0

2301 20 00

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból vagy
rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból

mentes

0
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2302 10 10

Kukorica szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során kelet
kező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is,
legfeljebb 35 tömegszázalék keményítőtartalommal

44 EUR/t

0

2302 10 90

Kukorica szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során kelet
kező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is,
több mint 35 tömegszázalék keményítőtartalommal

89 EUR/t

0

2302 30 10

Búza szitálásából, őrléséből vagy más megmunkálása során keletkező
korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is, legfel jebb
28 tömegszázalék keményítőtartalommal és egy 0,2 mm nyílású szitán
átjutó rész aránya legfeljebb 10 tömegszázalék, vagy a szitán átjutó rész
hamutartalma legalább 1,5 tömegszázalék, szárazanyagra számítva

44 EUR/t

0

2302 30 90

Búza szitálásából, őrléséből vagy más megmunkálása során keletkező
korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is (kivéve a
legfeljebb 28 % keményítőtartalommal rendelkezőt, feltéve, ha egy 0,2
mm nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 10 %, vagy ha a szitán több
mint 10 % jut át, az átjutó rész hamutartalma legalább 1,5 tömegszázalék,
szárazanyagra számítva)

89 EUR/t

0

2302 40 02

Rizs szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező
korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is, legfel jebb
35 tömegszázalék keményítőtartalommal

44 EUR/t

0

2302 40 08

Kukorica szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során kelet
kező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is,
több mint 35 tömegszázalék keményítőtartalommal

89 EUR/t

0

2302 40 10

Gabonafélék szitálásából, őrléséből vagy más megmunkálása során ke
letkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is,
legfeljebb 28 tömegszázalék keményítőtartalommal és egy 0,2 mm nyí
lású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 10 tömegszázalék, vagy ha a szi tán
több mint 10 % jut át, az átjutó rész hamutartalma legalább 1,5 tö
megszázalék, szárazanyagra számítva (a kukoricából, a rizsből vagy a
búzából keletkező korpa, korpás liszt és más maradék kivételével)

44 EUR/t

0

2302 40 90

Gabonafélék szitálásából, őrléséből vagy más megmunkálása során ke
letkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is
(kivéve a kukoricából, a rizsből vagy a búzából keletkezőt és a legfeljebb 28
% keményítőtartalommal rendelkezőt, feltéve, ha egy 0,2 mm nyí lású
szitán átjutó rész aránya legfeljebb 10 %, vagy ha több mint 10 % jut át,
az átjutó rész hamutartalma legalább 1,5 %)

89 EUR/t

0

2302 50 00

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

5,1

0

2303 10 11

Keményítő gyártásánál keletkező maradék kukoricából, amelynek szá
razanyagra számított fehérjetartalma több mint 40 tömegszázalék (kivéve
az áztatólé-koncentrátumot)

320 EUR/t

0

2303 10 19

Keményítő gyártásánál keletkező maradék kukoricából, amelynek szá
razanyagra számított fehérjetartalma legfeljebb 40 tömegszázalék (kivéve
az áztatólé-koncentrátumot)

mentes

0
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2303 10 90

Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, bele értve
az áztatólé-koncentrátumot (kivéve kukoricakeményítőből)

mentes

0

2303 20 10

Kilúgozott cukorrépaszelet

mentes

0

2303 20 90

KIPRÉSELT CUKORNÁD ÉS MÁS CUKORGYÁRTÁSI
HULLADÉK (A KI LÚGOZOTT RÉPASZELET KIVÉTELÉVEL)

mentes

0

2303 30 00

Sör és szeszgyártási maradék, melléktermék és hulladék

mentes

0

2304 00 00

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

mentes

0

2305 00 00

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

mentes

0

2306 10 00

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

mentes

0

2306 20 00

Lenmag kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék
őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is

mentes

0

2306 30 00

Napraforgómag kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd mara dék
őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is

mentes

0

2306 41 00

Alacsony erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repcemag (amelyből a kin
yert stabilizált olaj erukasav-tartalma kevesebb mint 2 % és az e mag ból
származó szilárd összetevő 30 mikromól/g értéknél kevesebb glu
kozinolátot tartalmaz) kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd
maradék őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is

mentes

0

2306 49 00

Magas erukasav-tartalmú olajrepce- vagy repcemag (amelyből a kinyert
stabilizált olaj erukasav-tartalma legalább 2 % és az e magból származó
szilárd összetevő legalább 30 mikromól/g glukozinolátot tartalmaz) ki
vonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék őrölve vagy
labdacs (pellet) alakban is

mentes

0

2306 50 00

Kókuszdió vagy kopra kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd
maradék őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is

mentes

0

2306 60 00

Pálmadió vagy -mag kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd
maradék őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is

mentes

0

2306 90 05

Kukoricacsírából növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező
olajpogácsa és más szilárd maradék őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is

mentes

0

2306 90 11

Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék,
őrölve és labdacs (pellet) alakban is, legfeljebb 3 tömegszázalék olívao
laj-tartalommal

mentes

0
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2306 90 19

Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék,
őrölve és labdacs (pellet) alakban is, 3 tömegszázalékot meghaladó olí
vaolaj-tartalommal

48 EUR/t

0

2306 90 90

Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más
szilárd maradék őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is (a gyapotmagból,
lenmagból, napraforgómagból, olajrepce- vagy repcemagból, kókusz
dióból vagy koprából, pálmadióból vagy -magból, kukoricacsírából, és
olivaolaj, szójababolaj vagy földimogyoró-olaj kivonásából keletkező ki
vételével)

mentes

0

2307 00 11

Borseprő, teljes alkoholtartalma legfeljebb 7,9 térfogatszázalék és szá
razanyag-tartalma legalább 25 tömegszázalék

mentes

0

2307 00 19

Borseprő (kivéve a borseprőt legfeljebb 7,9 térfogatszázalék teljes alko
holtartalommal és legalább 25 tömegszázalék szárazanyag-tartalommal)

1,62 EUR/kg/tot. alc.

0

2307 00 90

Nyers borkő

mentes

0

2308 00 11

Állatok etetésére szolgáló préselt szőlőtörköly, labdacs (pellet) alakban is,
teljes alkoholtartalma legfeljebb 4,3 térfogatszázalék és szárazanyagtartalma legfeljebb 40 tömegszázalék

mentes

0

2308 00 19

Állatok etetésére szolgáló préselt szőlőtörköly, labdacs (pellet) alakban is
(kivéve szőlőtörköly, amelynek teljes alkoholtartalma legfeljebb 4,3
térfogatszázalék és szárazanyag-tartalma legfeljebb 40 tömegszázalék)

1,62 EUR/kg/tot. alc.

0

2308 00 40

Állatok etetésére szolgáló makk és vadgesztenye, seprő vagy törköly
gyümölcsből, labdacs (pellet) alakban is (a szőlőtörköly kivételével)

mentes

0

2308 00 90

Állatok etetésére szolgáló kukoricaszár, kukoricalevél, gyümölcshéj és
másutt nem említett növényi anyag, növényi hulladék, növényi mara dék
és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is (kivéve a makkot és
vadgesztenyét, valamint a seprőt vagy törkölyt gyümölcsből)

1,6

0

2309 10 11

Kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben, szőlőcukor-, sző
lőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal, de
keményítő és tejterméktartalom nélkül, vagy legfeljebb 10 % keményí
tőtartalommal és 10 tömegszázaléknál kevesebb tejterméktartalommal

mentes

0

2309 10 13

Kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben, szőlőcukor-, sző
lőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal, de
keményítőtartalom nélkül, vagy legfeljebb 10 % keményítőtartalommal és
legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

498 EUR/t

0

2309 10 15

Kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben, szőlőcukor-, sző
lőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal, de
keményítőtartalom nélkül, vagy legfeljebb 10 % keményítőtartalommal és
legalább 50, de kevesebb mint 75 tömegszázalék tejterméktartalommal

730 EUR/t

0
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2309 10 19

Kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben, szőlőcukor-, sző
lőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal, de
keményítőtartalom nélkül, vagy legfeljebb 10 % keményítőtartalommal és
legalább 75 tömegszázalék tejterméktartalommal

948 EUR/t

0

2309 10 31

Kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben, szőlőcukor-, sző
lőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal, több mint
10, de legfeljebb 30 % keményítőtartalommal, tejterméktartalom nélkül
vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal

mentes

0

2309 10 33

Kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben, szőlőcukor-, sző
lőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal, több mint
10, de legfeljebb 30 % keményítőtartalommal, és legfeljebb 10, de
kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

530 EUR/t

0

2309 10 39

Kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben, szőlőcukor-, sző
lőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal, több mint
10, de legfeljebb 30 % keményítőtartalommal, és legalább 50 tö
megszázalék tejterméktartalommal

888 EUR/t

0

2309 10 51

Kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben, szőlőcukor-, sző
lőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal, több mint
30 % keményítőtartalommal, tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint
10 tömegszázalék tejterméktartalommal

102 EUR/t

0

2309 10 53

Kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben, szőlőcukor-, sző
lőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal, több mint
30 % keményítőtartalommal, és legalább 10, de kevesebb mint 50
tömegszázalék tejterméktartalommal

577 EUR/t

0

2309 10 59

Kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben, szőlőcukor-, sző
lőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal, több mint
30 % keményítőtartalommal, és legalább 50 tömegszázalék tejter
méktartalommal

730 EUR/t

0

2309 10 70

Kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben, keményítő, glu
kóz, maltodextrin vagy maltrodextrin szirup nélkül, de tejterméktarta
lommal

948 EUR/t

0

2309 10 90

Kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben, keményítő, glu kóz,
meltodextrin vagy maltrodextrin szirup és tejtermékek nélkül

9,6

0

2309 90 10

Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat, a mezőgazdasági ága
zatban gyártott takarmányok kiegészítésére

3,8

0

2309 90 20

Állatok etetésére szolgáló, a 23. Árucsoporthoz tartozó kiegészítő meg
jegyzések 5. Pontjában hivatkozott, keményítő gyártásánál keletkező
maradék kukoricából (kivéve a kutya- és macskaeledelt a kiskereskede
lemben szokásos módon kiszerelve)

mentes

0
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2309 90 31

Állatok etetésére szolgáló készítmény, ideértve az előkeveréket, szőlőcu
kor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalom mal,
de keményítő és tejterméktartalom nélkül, vagy legfeljebb 10 %
keményítőtartalommal és 10 tömegszázaléknál kevesebb tejterméktar
talommal (kivéve kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben)

23 EUR/t

0

2309 90 33

Állatok etetésére szolgáló készítmény, ideértve az előkeveréket, szőlőcu
kor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal,
de keményítőtartalom nélkül, vagy legfeljebb 10 % keményítőtar
talommal és legalább 10 tömegszázalék, de 50 tömegszázaléknál keve
sebb tejterméktartalommal (kivéve kutya és macskaeledel kiskereske
delmi kiszerelésben)

498 EUR/t

0

2309 90 35

Állatok etetésére szolgáló készítmény, ideértve az előkeveréket, szőlőcu
kor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal,
de keményítőtartalom nélkül, vagy legfeljebb 10 % keményítőtar
talommal és legalább 50 tömegszázalék, de 75 tömegszázaléknál keve
sebb tejterméktartalommal (kivéve kutya és macskaeledel kiskereske
delmi kiszerelésben)

730 EUR/t

0

2309 90 39

Állatok etetésére szolgáló készítmény, ideértve az előkeveréket, szőlőcu
kor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal,
de keményítőtartalom nélkül, vagy legfeljebb 10 % keményítőtar
talommal és legalább 75 tömegszázalék tejterméktartalommal (kivéve
kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben)

948 EU948R/t

0

2309 90 41

Állatok etetésére szolgáló készítmény, ideértve az előkeveréket, szőlőcu
kor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalom mal,
és több mint 10, de legfeljebb 30 % keményítőtartalommal, tejter
méktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejtermék
tartalommal (kivéve kutya és macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelés
ben)

55 EUR/t

0

2309 90 43

Állatok etetésére szolgáló készítmény, ideértve az előkeveréket, szőlőcu
kor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalommal,
és több mint 10, de legfeljebb 30 % keményítőtartalommal, és legalább 10,
de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal (kivéve kutya és
macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben)

530 EUR/t

0

2309 90 49

Állatok etetésére szolgáló készítmény, ideértve az előkeveréket, szőlőcu
kor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalom mal,
és több mint 10 de legfeljebb 30 % keményítőtartalommal, és leg alább 50
tömegszázalék tejterméktartalommal (kivéve kutya és macs kaeledel
kiskereskedelmi kiszerelésben)

888 EUR/t

0

2309 90 51

Állatok etetésére szolgáló készítmény, ideértve az előkeveréket, szőlőcu
kor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalom mal,
és több mint 30 % keményítőtartalommal, tejterméktartalom nél kül vagy
kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal (ki véve kutya és
macskaeledel kiskereskedelmi kiszerelésben)

102 EUR/t

0
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2309 90 53

Állatok etetésére szolgáló készítmény, ideértve az előkeveréket, szőlőcu
kor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalom mal,
és több mint 30 % keményítőtartalommal, és legalább 10, de kevesebb
mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal (kivéve kutya és macskaeledel
kiskereskedelmi kiszerelésben)

577 EUR/t

0

2309 90 59

Állatok etetésére szolgáló készítmény, ideértve az előkeveréket, szőlőcu
kor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrinszirup-tartalom mal,
és több mint 30 % keményítőtartalommal, és legalább 50 tömeg százalék
tejterméktartalommal (kivéve kutya és macskaeledel kiskereskedelmi
kiszerelésben)

730 EUR/t

0

2309 90 70

Állatok etetésére szolgáló készítmény tejterméktartalommal, de kemé
nyítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- és maltodextrin
szirup-tartalom nélkül (kivéve a kutya- és macskaeledelt a kiskereskede
lemben szokásos módon kiszerelve)

948 EUR/t

0

2309 90 91

Állatok etetésére szolgáló, kilúgozott répaszelet hozzáadott melasszal

12

0

2309 90 95

Állatok etetésére szolgáló készítmény, szerves vagy szervetlen bázison
legalább 49 tömegszázalék kolin-klorid-tartalommal (az előkeverék ki
vételével)

9,6

0

2309 90 99

Állatok etetésére szolgáló készítmény, keményítő-, szőlőcukor-, szőlő
cukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup vagy tejterméktar
talom nélkül (a kutya- és macskaeledelt a kiskereskedelemben szokásos
módon kiszerelve, hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat, a
23. Árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. Pontjában hi
vatkozott, keményítő gyártásánál keletkező maradék kukoricából, kilú
gozott répaszelet hozzáadott melasszal, készítmények szerves vagy
szervetlen bázison legalább 49 tömegszázalék kolin-klorid-tartalommal és
az előkeverék kivételével)

9,6

0

2401 10 10

Mesterséges hővel szárított Virginia típusú leveles dohány, szárazás vagy
hántolás nélkül

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 10 20

Természetes szárítású világos Burley típusú leveles dohányhibrid, szá
razás vagy hántolás nélkül

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 10 30

Természetes szárítású világos Maryland típusú leveles dohány, szárazás
vagy hántolás nélkül

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 10 41

Kentucky típusú tűzön /füstöléssel/ szárított leveles dohány, szárazás vagy
hántolás nélkül

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0
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2401 10 49

Tűzön /füstöléssel/ szárított leveles dohány (kiv. Kentucky típusú do
hány), szárazás vagy hántolás nélkül

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 10 50

Természetes szárítású világos leveles dohány (kiv. Burley és Maryland tí
pusok), szárazás vagy hántolás nélkül

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 10 60

Napon szárított keleti típusú leveles dohány, szárazás vagy hántolás
nélkül

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 10 70

Természetes szárítású sötét leveles dohány, szárazás vagy hántolás nél kül

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 10 80

Mesterséges szárítású leveles dohány, szárazás vagy hántolás nélkül (kiv.
Virginia típusú)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 10 90

Dohány, szárazás vagy hántolás nélkül (kiv., mesterséges hővel szárított,
természetes úton szárított világos, tűzön /füstöléssel szárított, természe tes
úton szárított sötét és napon szárított keleti dohány)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 10

Részben vagy egészben kocsánytalanított világos, mesterséges szárítású, más
módon nem feldolgozott Virginia típusú dohány

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 20 20

Részben vagy egészben kocsánytalanított világos, természetes szárítású, más
módon nem feldolgozott Burley típusú dohány, a Burley hibridek is

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 20 30

Részben vagy egészben kocsánytalanított világos, természetes szárítású, más
módon nem feldolgozott Maryland típusú dohány

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 20 41

Részben vagy egészben kocsánytalanított tűzön /füstöléssel szárított, más
módon nem feldolgozott Kentucky típusú dohány

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0

2401 20 49

Részben vagy egészben kocsánytalanított tűzön /füstöléssel szárított, más
módon nem feldolgozott dohány (kiv. Kentucky típus)

18,4 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
24 EUR/100 kg/net

0
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2401 20 50

Részben vagy egészben kocsánytalanított természetes szárítású, más
módon nem feldolgozott világos dohány (kiv. Burley és Maryland típu
sok)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 60

Részben vagy egészen kocsánytalanított, napon szárított, más módon nem
feldolgozott keleti dohány

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 70

Részben vagy egészen kocsánytalanított, természetes úton szárított sö tét,
más módon nem feldolgozott dohány

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 80

Részben vagy egészen kocsánytalanított, mesterséges hővel szárított, más
módon nem feldolgozott dohány (kiv. Virginia típusú)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 20 90

Részben vagy egészen kocsánytalanított, más módon nem feldolgozott
dohány (kiv., mesterséges hővel szárított, természetes úton szárított vi
lágos, tűzön /füstöléssel szárított, természetes úton szárított sötét és na pon
szárított keleti dohány)

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2401 30 00

Dohányhulladék

11,2 MIN 22 EUR/
100 kg/net MAX
56 EUR/100 kg/net

0

2402 10 00

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú
szivar (cigarillos) dohánytöltettel

26

0

2402 20 10

Cigaretta dohánytöltettel és szegfűszegtartalommal

10

0

2402 20 90

Cigaretta dohánytöltettel (kivéve szegfűszegtartalommal)

57,6

0

2402 90 00

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szi var
(cigarillos) és cigaretta kizárólag dohánypótlókból

57,6

0

2403 10 10

Fogyasztási dohány bármilyen mennyiségű dohánypótló tartalommal is,
legfeljebb 500 g nettó tömegű közvetlen kiszerelésben

74,9

0

2403 10 90

Fogyasztási dohány bármilyen mennyiségű dohánypótló tartalommal is,
több mint 500 g nettó tömegű közvetlen kiszerelésben

74,9

0

2403 91 00

Dohány, finomra vágott dohánylevélből, dohányhulladékból vagy do
hányporból „homogenizált” vagy „visszanyert” dohány

16,6

0
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2403 99 10

Rágódohány és tubák

41,6

0

2403 99 90

Feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló, és dohánypor, do
hánykivonat és -eszencia (rágódohány, tubák, szivar, mindkét végén le
vágott végű szivar [manillaszivar] kis alakú szivar [cigarillos] és ciga
retta, fogyasztási dohány [elszívásra] bármilyen mennyiségű dohány pótló
tartalommal is, „homogenizált” vagy „visszanyert” dohány, niko
tinkivonat dohányból és dohánykivonatból és -eszenciából előállított
rovarölő kivételével)

16,6

0

2501 00 10

Tengervíz és sós oldatok

mentes

0

2501 00 31

Só, vegyi átalakítás (a nátriumnak a klórtól történő elválasztása) céljára, más
termékek gyártásához

mentes

0

2501 00 51

Só, denaturált vagy ipari (beleértve finomítási) célra, (a vegyi átalakítás
vagy az emberi vagy állati fogyasztású élelmiszerek, tápok konzerválá
sához vagy elkészítéséhez használtak kivételével)

1,7 EUR/ 1 000 kg/
net

0

2501 00 91

Emberi fogyasztásra alkalmas só

2,6 EUR/ 1 000 kg/
net

0

2501 00 99

Só és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott cso
mósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal (az asztali, a
vegyi átalakítás „a nátriumnak a klórtól történő elválasztása” céljára
használt, denaturált és ipari célra használt só kivételével)

2,6 EUR/ 1 000 kg/
net

0

2502 00 00

Pörköletlen vaspirit

mentes

0

2503 00 10

Nyers vagy nem finomított kén (a szublimált, a kicsapott és a kolloid
kén kivételével)

mentes

0

2503 00 90

Mindenfajta kén (a nyers vagy nem finomított, a szublimált, a kicsapott és
a kolloid kén kivételével)

1,7

0

2504 10 00

Természetes grafit por vagy pikkely alakban

mentes

0

2504 90 00

Természetes grafit (a por vagy pikkely alakú kivételével)

mentes

0

2505 10 00

Kovasavtartalmú homok és kvarchomok, színezve is

mentes

0

2505 90 00

Mindenfajta természetes homok, színezve is (a kovasavtartalmú homok,
kvarchomok, az arany- és platinatartalmú homok, cirkon homok, rutil
homok és ilmenit homok, monacithomok és szurokföld vagy aszfaltos
homok kivételével)

mentes

0

2506 10 00

Kvarc (a kvarchomok kivételével)

mentes

0

2506 20 00

Kvarcit fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb, négyzetes
vagy téglalap alakú (négyzet is) tábla formában

mentes

0
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2507 00 20

Kaolin

mentes

0

2507 00 80

Kaolinos agyag (a kaolin kivételével)

mentes

0

2508 10 00

Bentonit

mentes

0

2508 30 00

Tűzálló agyag (a kaolin és más kaolinos agyag, valamint a duzzasztott
agyag kivételével)

mentes

0

2508 40 00

Agyag (a tűzálló agyag, a bentonit, a kaolin és más kaolinos agyag és a
duzzasztott agyag kivételével)

mentes

0

2508 50 00

Andaluzit, kianit és szilimanit

mentes

0

2508 60 00

Mullit

mentes

0

2508 70 00

Samott- vagy dinaszföld

mentes

0

2509 00 00

Kréta

mentes

0

2510 10 00

Természetes kalcium-foszfát és természetes alumínium-kalcium-foszfát,
természetes és foszfátkréta, őröletlen

mentes

0

2510 20 00

Természetes kalcium-foszfát és természetes alumínium-kalcium-foszfát,
természetes és foszfátkréta, őrölve

mentes

0

2511 10 00

Természetes bárium-szulfát (barit)

mentes

0

2511 20 00

Természetes bárium-karbonát (witherit), kalcinálva is (a bárium-oxid ki
vételével)

mentes

0

2512 00 00

Kovasavas fosszilis por, pl. ázalagföld, tripelföld és diatómaföld, és ha
sonló kovasavas föld, kalcinálva is, ha a térfogattömege 1 vagy annál ki
sebb

mentes

0

2513 10 00

Horzsakő

mentes

0

2513 20 00

Csiszolókő; természetes korund, természetes gránát és más természetes
csiszolóanyag, hőkezelve is.

mentes

0

2514 00 00

Palakő durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen
vágva is, tömb vagy négyzet vagy téglalap alakú tábla formában; pala
por és palahulladék

mentes

0

2515 11 00

Márvány és travertin, nyersen vagy durván nagyolva

mentes

0

2515 12 20

Márvány és travertin, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is,
tömb vagy négyzet vagy téglalap alakú tábla formában, legfeljebb 4 cm
vastagságban

mentes

0
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2515 12 50

Márvány és travertin, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is,
tömb vagy négyzet vagy téglalap alakú tábla formában, több mint 4
cm, de legfeljebb 25 cm vastagságban

mentes

0

2515 12 90

Márvány és travertin, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is,
tömb vagy négyzet vagy téglalap alakú tábla formában, több mint 25
cm vastagságban

mentes

0

2515 20 00

Ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfo
gattömegű és alabástrom durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más mó
don egyszerűen vágva is, tömb vagy négyzet vagy téglalap alakú tábla
formában (a szemcse, szilánk vagy por alakú, valamint a márvány és a
travertin kivételével)

mentes

0

2516 11 00

Gránit nyersen vagy durván nagyolva (a már a kövezetkocka [kockakő],
szegélykő és járdaburkoló kő tulajdonságaival rendelkező kivételével)

mentes

0

2516 12 10

Gránit fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy négyzet
vagy téglalap alakú tábla formában, legfeljebb 25 cm vastagságban (a
már a kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járdaburkoló kő tulaj
donságaival rendelkező kivételével)

mentes

0

2516 12 90

Gránit fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy négyzet
vagy téglalap alakú tábla formában, több mint 25 cm vastagságban (a
már a kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járdaburkoló kő tulaj
donságaival rendelkező kivételével)

mentes

0

2516 20 00

Homokkő durván nagyolva, vagy fűrésszel vagy más módon egysze
rűen vágva, tömb vagy négyzet vagy téglalap alakú tábla formában (a
már a kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járdaburkoló kő tulaj
donságaival rendelkező kivételével)

mentes

0

2516 90 00

Porfír, bazalt és más emlékművi vagy építőkő durván nagyolva vagy fű
résszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy négyzet vagy
téglalap alakú tábla formában (a szemcse, szilánk vagy por alakú vagy a
már a kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járdaburkoló kő tulaj
donságaival rendelkező, a legalább 2,5 térfogattömegű emlékművi vagy
építőkő, a gránit és a homokkő kivételével)

mentes

0

2517 10 10

Kavics és sóder, amelyet általában betonozáshoz, út- vagy vasútkövezés
hez használnak vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics,
mindezek hőkezelve is;

mentes

0

2517 10 20

Tört vagy zúzott dolomit és kohómészkő, amelyet általában betonozás
hoz, út- vagy vasútkövezéshez használnak vagy más ballaszt

mentes

0

2517 10 80

Tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz, út- vagy vasútkö
vezéshez használnak vagy más ballaszt, hőkezelve is (a kavics, sóder,
gömbölyű kavics és kvarckavics, tört vagy zúzott dolomit és kohó
mészkő kivételével)

mentes

0

2517 20 00

Makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék, kaviccsal, sóder
rel, gömbölyű kaviccsal és kvarckaviccsal, amelyet általában betonozás
hoz, út-vagy vasútkövezéshez használnak vagy más ballaszttal keverve is

mentes

0
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2517 30 00

Kátrányozott makadám

mentes

0

2517 41 00

Szemcse, szilánk és por alakban, mindezek hőkezelve is, márványból

mentes

0

2517 49 00

Szemcse, szilánk és por alakban, mindezek hőkezelve is travertinből,
ekozinból, alabástromból, bazaltból, gránitból, homokkőből, porfírból,
szienit, láva, gneisz, trachit és a 2515 és 2516 vtsz. alá tartozó más kö vek
(a márvány kivételével)

mentes

0

2518 10 00

Nyers dolomit, nem kalcinálva vagy nem zsugorítva (szinterelve), bele
értve a dolomitot durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon
egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap, „beleértve a négyzetet” alakú
tábla formában (a tört vagy zúzott dolomit, amelyet általában betono
záshoz, út- vagy vasútkövezéshez használnak vagy más ballaszt kivéte
lével)

mentes

0

2518 20 00

Kalcinált vagy zsugorított (szinterelt) dolomit (a tört vagy zúzott dolo mit,
amelyet általában betonozáshoz, út- vagy vasútkövezéshez hasz nálnak,
vagy más ballaszt kivételével)

mentes

0

2518 30 00

Dolomit döngölőanyag

mentes

0

2519 10 00

Természetes magnézium-karbonát (magnezit)

mentes

0

2519 90 10

Magnézium-oxid vegyileg tisztán is (a kalcinált természetes magné
zium-karbonát kivételével)

1,7

0

2519 90 30

Kiégetett (szinterelt) magnézia, kiégetés előtt kis mennyiségű egyéb oxidok
hozzáadásával is

mentes

0

2519 90 90

Olvasztott magnesia

mentes

0

2520 10 00

Gipsz; anhidrit

mentes

0

2520 20 10

Építési kötőanyag (égetett gipszből vagy kalcium-szulfátból), festve is, kis
mennyiségű gyorsító vagy késleltető hozzáadásával is

mentes

0

2520 20 90

Kötőanyag égetett gipszből vagy kalcium-szulfátból, festve is, kis meny
nyiségű gyorsító vagy késleltető hozzáadásával is (kivéve építkezésre)

mentes

0

2521 00 00

Kohómészkő; mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement elő
állításához

mentes

0

2522 10 00

Égetett mész

1,7

0

2522 20 00

Oltott mész

1,7

0

2522 30 00

Hidraulikus mész (a vegyileg tiszta kalcium-oxid és -hidroxid kivételé
vel)

1,7

0
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2523 10 00

Cementklinker

1,7

0

2523 21 00

Fehér portlandcement, mesterségesen festve is

1,7

0

2523 29 00

Portland cement (a fehércement, mesterségesen festve is, kivételével)

1,7

0

2523 30 00

Bauxitcement

1,7

0

2523 90 10

Kohósalakcement

1,7

0

2523 90 80

Cement, mesterségesen festve is (a portland cement, a bauxit- és kohó
salakcement kivételével)

1,7

0

2524 10 00

Krokidolit azbeszt (a krokidolitból készült termékek kivételével)

mentes

0

2524 90 00

Azbeszt (a krokidolit és az azbesztből készült termékek kivételével)

mentes

0

2525 10 00

Nyers csillám és lapokra hasított csillám

mentes

0

2525 20 00

Csillámpor

mentes

0

2525 30 00

Csillámhulladék

mentes

0

2526 10 00

Természetes zsírkő durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon
egyszerűen vágva is, tömb vagy négyzet vagy téglalap alakú tábla for
mában és talkum, nem szemcsézve vagy nem porítva

mentes

0

2526 20 00

Természetes zsírkő és talkum szemcsézve vagy porítva

mentes

0

2528 10 00

Természetes nátrium-borát és ennek koncentrátuma kalcinálva is (a ter
mészetes sóoldatból nyert nátrium-borátkivonat kivételével)

mentes

0

2528 90 00

Természetes borát és ennek koncentrátuma kalcinálva is és természetes
bórsav, amely szárazanyagtömegre számítva legfeljebb 85 % H 3BO3-at
tartalmaz (a nátrium-borát és ennek koncentrátuma és a természetes
sóoldatból nyert borátkivonat kivételével)

mentes

0

2529 10 00

Földpát

mentes

0

2529 21 00

Folypát legfeljebb 97 tömegszázalék kalcium-fluorid-tartalommal

mentes

0

2529 22 00

Folypát 97 tömegszázalékot meghaladó kalcium-fluorid-tartalommal

mentes

0

2529 30 00

Leucit, nefelin és nefelinszienit

mentes

0

2530 10 10

Perlite, nem duzzasztott alakban

mentes

0
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2530 10 90

Vermikulit,és klorit nem duzzasztott alakban

mentes

0

2530 20 00

Kizerit és epsomit (természetes magnézium-szulfát)

mentes

0

2530 90 20

Szepiolit (természetes tajték), természetes vagy visszanyert

mentes

0

2530 90 98

Arzén-szulfid, alunit (timsókő), pozzolánföld és máshol nem említett
ásványi anyagok

mentes

0

2601 11 00

Nem agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével

mentes

0

2601 12 00

Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével

mentes

0

2601 20 00

Pörkölt pirit

mentes

0

2602 00 00

Mangánérc és dúsított érc, beleértve a szárazanyagtömegben számítva
legalább 20 % mangántartalommal rendelkező vastartalmú mangánér cet
is

mentes

0

2603 00 00

Rézérc, dúsított is

mentes

0

2604 00 00

Nikkelérc, dúsított is

mentes

0

2605 00 00

Kobaltérc, dúsított is

mentes

0

2606 00 00

Bauxit és dúsított érc

mentes

0

2607 00 00

Ólomérc, dúsított is

mentes

0

2608 00 00

Cinkérc, dúsított is

mentes

0

2609 00 00

Ónérc, dúsított is

mentes

0

2610 00 00

Krómérc, dúsított is

mentes

0

2611 00 00

Volfrámérc, dúsított is

mentes

0

2612 10 10

Uránérc és uránszurokérc, 5 tömegszázalékot meghaladó urántartalom mal
(Euratom)

mentes

0

2612 10 90

Uránérc, dúsított is (kivéve az uránérc és uránszurokérc, 5 tömegszáza
lékot meghaladó urántartalommal)

mentes

0

2612 20 10

Monazit; urán-torianit és egyéb tóriumérc, 20 tömegszázalékot meghaladó
tórium-tartalommal (Euratom)

mentes

0
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2612 20 90

Tóriumérc, dúsított is (kivéve a monazit, urán-torianit és egyéb tórium érc,
20 tömegszázalékot meghaladó tórium-tartalommal)

mentes

0

2613 10 00

Pörkölt molibdénérc, dúsított is

mentes

0

2613 90 00

Molibdénérc, dúsított is (a pörkölt kivételével)

mentes

0

2614 00 10

Ilmenit, dúsított is

mentes

0

2614 00 90

Titánérc, dúsított is (kivéve ilmenit, dúsított is)

mentes

0

2615 10 00

Cirkóniumérc, dúsított is

mentes

0

2615 90 10

Nióbium- és tantálérc, dúsított is

mentes

0

2615 90 90

Vanádiumérc, dúsított is

mentes

0

2616 10 00

Ezüstérc, dúsított is

mentes

0

2616 90 00

Nemesfémérc, dúsított is (az ezüstérc, dúsított is, kivételével)

mentes

0

2617 10 00

Antimonérc, dúsított is

mentes

0

2617 90 00

Érc, dúsított is (a vas-, mangán-, réz-, nikkel-, kobalt-, bauxit, ólom-,
cink-, ón-, króm-, volfrám-, urán-, tórium-, molibdén-, titán-, nióbium-,
tantál-, vanádium-, cirkónium és nemesfémérc vagy antimonérc, dúsított is,
kivételével)

mentes

0

2618 00 00

A vas- vagy acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok)

mentes

0

2619 00 20

Vas vagy mangán kinyerésére alkalmas, vas- vagy acélgyártásnál kelet
kező hulladék

mentes

0

2619 00 40

Titánoxid kinyerésére alkalmas, vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak

mentes

0

2619 00 80

Salak, kohósalak, reve és a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező más
hulladék (a szemcsézett salak, vas vagy mangán kinyerésére alkalmas
hulladék és titánoxid kinyerésére alkalmas salak kivételével)

mentes

0

2620 11 00

Kemény cinktartalmú maradvány

mentes

0

2620 19 00

Elsősorban cinktartalmú salak, hamu és üledék (a kemény cinktartalmú
maradvány kivételével)

mentes

0
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2620 21 00

Elsősorban ólom-, ólomvegyület- vagy vas-oxidtartalmú, ólmozott ben zin
és ólomtartalmú kopogásgátló szerek tárolására szolgáló tartályból
származó ólmozott benzin iszapja (üledéke) és ólomtartalmú kopogás
gátló szerek iszapja (üledéke)

mentes

0

2620 29 00

Elsősorban ólomtartalmú salak, hamu és üledék (ólmozott benzin
iszapja [üledéke] és ólomtartalmú kopogásgátló szerek iszapja [üledéke]
kivételével)

mentes

0

2620 30 00

Főleg rezet tartalmazó salak, hamu és maradvány

mentes

0

2620 40 00

Főleg alumíniumot tartalmazó salak, hamu és maradvány

mentes

0

2620 60 00

Arzént, higanyt, tAlliumot vagy ezek keverékét tartalmazó salak, hamu és
maradvány, amelyet arzén vagy e fémek kinyerésére vagy vegyületeik
előállítására használnak (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és
üledék kivételével)

mentes

0

2620 91 00

Antimont, berilliumot, kadmiumot, krómot vagy ezek keverékét tartal
mazó salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és
üledék kivételével)

mentes

0

2620 99 10

Főleg nikkelt tartalmazó salak, hamu és maradvány

mentes

0

2620 99 20

Főleg nióbiumot vagy tantált tartalmazó salak, hamu és maradvány

mentes

0

2620 99 40

Főleg ónt tartalmazó salak, hamu és maradvány

mentes

0

2620 99 60

Főleg titánt tartalmazó salak, hamu és maradvány

mentes

0

2620 99 95

Fémet vagy ezek vegyületeit tartalmazó salak, hamu és üledék (a vasvagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék, az elsősorban cink,
ólom, réz, alumínium nikkel, nióbium, tantál, ón vagy titán tartalmú
salak, hamu és üledék, az arzént, higanyt, tAlliumot vagy ezek keveré
két tartalmazó hamu és üledék, amelyet arzén vagy e fémek kinyerésére
vagy vegyületeik előállítására használnak, és az antimont, berilliumot,
kadmiumot, krómot vagy ezek keverékét tartalmazó hamu és üledék
kivételével)

mentes

0

2621 10 00

Kommunális hulladék hamuja és elégetési maradványa

mentes

0

2621 90 00

Salak és hamu, beleértve a tengeri moszat hamuját is (kivéve a vasvagy acélgyártásnál keletkező salak, beleértve a szemcsézettet; az ar zént,
fémet vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és üledék és a kommunális
hulladék hamuja és elégetési maradványa)

mentes

0

2701 11 10

Antracit porítva is, az illó anyagok mennyisége (száraz, ásványianyagmentes bázison) legfeljebb 10 %, nem brikettezve

mentes

0

2701 11 90

Antracit porítva is, az illó anyagok mennyisége (száraz, ásványianyagmentes bázison) legfeljebb 14 %, nem brikettezve

mentes

0
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2701 12 10

Kokszosítható szén porítva is, de nem brikettezve

mentes

0

2701 12 90

Bitumenes kőszén porítva is, de nem brikettezve (a kokszosítható szén
kivételével)

mentes

0

2701 19 00

Kőszén porítva is, de nem brikettezve (az antracit és a bitumenes kő szén
kivételével)

mentes

0

2701 20 00

Brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag

mentes

0

2702 10 00

Barnaszén porítva is, de nem brikettezve (a zsett kivételével)

mentes

0

2702 20 00

Barnaszénbrikett (a zsett kivételével)

mentes

0

2703 00 00

Tőzeg (tőzegalom), brikettezve is

mentes

0

2704 00 11

Koksz és félkoksz kőszénből, brikettezve is, elektródagyártás céljára

mentes

0

2704 00 19

Koksz és félkoksz kőszénből, brikettezve is (kivéve elektródagyártás cél
jára)

mentes

0

2704 00 30

Koksz és félkoksz barnaszénből, brikettezve is

mentes

0

2704 00 90

Koksz és félkoksz tőzegből, brikettezve is retortaszén

mentes

0

2705 00 00

Világítógáz, vízgáz, generátorgáz, soványgáz és hasonló gáz (a földgáz és
más gáz halmazállapotú szénhidrogén kivételével)

mentes

0

2706 00 00

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

mentes

0

2707 10 10

Benzol 50 %-ot meghaladó benzoltartalommal, energetikai vagy fűtőa
nyagként történő felhasználásra (a vegyileg meghatározott kivételével)

3

0

2707 10 90

Benzol 50 %-ot meghaladó benzoltartalommal (a vegyileg meghatáro zott
és az energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra kivételével)

mentes

0

2707 20 10

Toluol 50 %-ot meghaladó toluoltartalommal, energetikai vagy fűtőa
nyagként történő felhasználásra (a vegyileg meghatározott kivételével)

3

0

2707 20 90

Toluol 50 %-ot meghaladó toluoltartalommal (a vegyileg meghatározott és
az energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra kivételével)

mentes

0
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3

0

2707 30 10

Xilolok 50 %-ot meghaladó xiloltartalommal, energetikai vagy fűtőa
nyagként történő felhasználásra (a vegyileg meghatározott kivételével)

2707 30 90

Xilolok 50 %-ot meghaladó xiloltartalommal (a vegyileg meghatározott és
az energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra kivételével)

mentes

0

2707 40 00

Naftalin 50 %-ot meghaladó naftalintartalommal (a vegyileg meghatá
rozott kivételével)

mentes

0

2707 50 10

Aromás szénhidrogén-keverékek, ha legalább 65 térfogatszázalékuk, be
leértve a veszteséget is, 250 °C hőmérsékleten az ASTM D 86 módszer rel
átdesztillál, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra (a
vegyileg meghatározott vegyületek kivételével)

3

0

2707 50 90

Aromás szénhidrogén-keverékek, ha legalább 65 térfogatszázalékuk, be
leértve a veszteséget is, 250 °C hőmérsékleten az ASTM D 86 módszer rel
átdesztillál (a vegyileg meghatározott vegyületek és az energetikai vagy
fűtőanyagként történő felhasználásra kivételével)

mentes

0

2707 91 00

Kreozotolaj (a vegyileg meghatározott kivételével)

1,7

0

2707 99 11

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert nyers köny
nyűolajok, amelyek legalább 90 térfogatszázaléka 200 °C-ig ledesztillál
ható (a vegyileg meghatározott kivételével)

1,7

0

2707 99 19

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert nyers köny
nyűolajok (kivéve amelyek legalább 90 térfogatszázaléka 200 °C-ig le
desztillálható és a vegyileg meghatározott kivételével)

mentes

0

2707 99 30

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert kénezett fe
héráru

mentes

0

2707 99 50

Piridin, kinolin, akridin, anilin bázisok és kőszénkátrány magas hőfo
kon történő első lepárlásából nyert máshol nem említett alapvető ter
mékek

1,7

0

2707 99 70

Antracén (a vegyileg meghatározott kivételével)

mentes

0

2707 99 80

Fenolok 50 %-ot meghaladó fenoltartalommal (a vegyileg meghatározott
kivételével)

1,2

0

2707 99 91

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más
termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege
meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét, a 2803 vtsz. alá tar
tozó szén előállításához

mentes

0

2707 99 99

Máshol nem említett, kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásá ból
nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás
alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét

1,7

0

204

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

2708 10 00

Szurok kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból

mentes

0

2708 20 00

Szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból

mentes

0

2709 00 10

Földgáz-kondenzátumok

mentes

0

2709 00 90

Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj (a földgázkondenzátumok kivételével)

mentes

0

2710 11 11

Könnyűolajok kőolajból vagy bitumenes ásványokból a 27. ÁRUCSO
PORTHOZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉSEK 5.
PONTJÁBAN
meghatározott eljárások céljára

4,7

0

2710 11 15

Könnyűolajok kőolajból vagy bitumenes ásványokból vegyipari célokra (a
27. ÁRUCSOPORTHOZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTŐ
MEGJEGYZÉSEK
5. PONTJÁBAN meghatározott eljárások céljára kivételével)

4,7

0

2710 11 21

Lakkbenzin

4,7

0

2710 11 25

Speciális benzinek kőolajból vagy bitumenes ásványokból (a lakkbenzin
kivételével)

4,7

0

2710 11 31

Repülőbenzin

4,7

0

2710 11 41

95-nél kisebb oktánszámú motorbenzin, amelynek ólomtartalma legfel jebb
0,013 g/liter

4,7

0

2710 11 45

Legalább 95, de 98-nál kisebb oktánszámú motorbenzin, amelynek
ólomtartalma legfeljebb 0,013 g/liter

4,7

0

2710 11 49

Legalább 98 oktánszámú motorbenzin, amelynek ólomtartalma legfeljebb
0,013 g/liter

4,7

0

2710 11 51

98-nél kisebb oktánszámú motorbenzin, amelynek ólomtartalma több mint
0,013 g/liter (a repülőbenzin kivételével)

4,7

0

2710 11 59

Legalább 98 oktánszámú motorbenzin, amelynek ólomtartalma több mint
0,013 g/liter (a repülőbenzin kivételével)

4,7

0

2710 11 70

Benzin típusú sugárhajtású üzemanyag (a repülőbenzin kivételével)

4,7

0

2710 11 90

Máshol nem említett könnyűolajok és készítmények kőolajból vagy bi
tumenes ásványokból (kivéve vegyipari célokra és a 27. árucsoporthoz
tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások
céljára, a speciális benzinek, motorbenzin és benzin típusú sugárhajtású
üzemanyag)

4,7

0

2710 19 11

Középolajok kőolajból vagy bitumenes ásványokból a 27. árucsoporthoz
tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások
céljára

4,7

0
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2710 19 15

Középolajok kőolajból vagy bitumenes ásványokból vegyipari célokra (a
27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában
meghatározott eljárások céljára kivételével)

4,7

0

2710 19 21

Kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag

4,7

0

2710 19 25

Kerozin (kivéve sugárhajtómű-üzemanyag)

4,7

0

2710 19 29

Káshol nem említett középolajok és készítmények kőolajból vagy bitu
menes ásványokból (kivéve vegyipari célokra és a 27. árucsoporthoz
tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások
céljára, és kerozin)

4,7

0

2710 19 31

Gázolajok kőolajból vagy bitumenes ásványokból a 27. árucsoporthoz
tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások
céljára

3,5

0

2710 19 35

Gázolajok kőolajból vagy bitumenes ásványokból vegyipari célokra (a
27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában
meghatározott eljárások céljára kivételével)

3,5

0

2710 19 41

Gázolajok kőolajból vagy bitumenes ásványokból, legfeljebb 0,05 tö
megszázalék kéntartalommal (kivéve vegyipari célokra és a 27. árucso
porthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott
eljárások céljára)

3,5

0

2710 19 45

Gázolajok kőolajból vagy bitumenes ásványokból, 0,05 tömegszázalé kot
meghaladó, de legfeljebb 0,2 tömegszázalék kéntartalommal (kivéve
vegyipari célokra és a 27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések
5. pontjában meghatározott eljárások céljára)

3,5

0

2710 19 49

Gázolajok kőolajból vagy bitumenes ásványokból, 0,2 tömegszázalékot
meghaladó kéntartalommal (kivéve vegyipari célokra és a 27. árucso
porthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott
eljárások céljára)

3,5

0

2710 19 51

Fűtőolajok kőolajból vagy bitumenes ásványokból a 27. árucsoporthoz
tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások
céljára

3,5

0

2710 19 55

Fűtőolajok bitumenes ásványokból vegyipari célokra (a 27. árucsoport hoz
tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások
céljára kivételével)

3,5

0

2710 19 61

Fűtőolajok bitumenes ásványokból, legfeljebb 1 tömegszázalék kéntar
talommal (kivéve vegyipari célokra és a 27. árucsoporthoz tartozó kie
gészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások céljára)

3,5

0
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2710 19 63

Fűtőolajok bitumenes ásványokból, 1 tömegszázalékot meghaladó, de
legfeljebb 2 tömegszázalék kéntartalommal (kivéve vegyipari célokra és a
27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában
meghatározott eljárások céljára)

3,5

0

2710 19 65

Fűtőolajok bitumenes ásványokból, 2 tömegszázalékot meghaladó, de
legfeljebb 2,8 tömegszázalék kéntartalommal (kivéve vegyipari célokra és
a 27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában
meghatározott eljárások céljára)

3,5

0

2710 19 69

Fűtőolajok bitumenes ásványokból, 2,8 tömegszázalékot meghaladó
kéntartalommal (kivéve vegyipari célokra és a 27. árucsoporthoz tar tozó
kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások céljára)

3,5

0

2710 19 71

Kenőolaj és más készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőo
lajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj
a készítmény lényeges alkotórésze, a 27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő
megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások céljára

3,7

0

2710 19 75

Kenőolaj és más készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőo
lajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj
a készítmény lényeges alkotórésze, vegyipari célokra (kivéve a 27.
árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatá
rozott eljárások céljára)

3,7

0

2710 19 81

Motorolaj, kompresszor-kenőolaj, turbina-kenőolaj, amely legalább 70
tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat
tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, (kivéve vegyipari
célokra vagy a 27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5.
pontjában meghatározott eljárások céljára és keverésre a 27. fejezet 6.
kiegészítő megjegyzésének feltételei szerint)

3,7

0

2710 19 83

Hidraulikus célú folyadék, amely legalább 70 tömegszázalékban kőola jat
vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a
készítmény lényeges alkotórésze, (kivéve vegyipari célokra vagy a 27.
árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatá
rozott eljárások céljára és keverésre a 27. fejezet 6. kiegészítő megjegy
zésének feltételei szerint)

3,7

0

2710 19 85

Fehérolaj, folyékony paraffin, amely legalább 70 tömegszázalékban kő
olajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj
a készítmény lényeges alkotórésze, (kivéve vegyipari célokra vagy a 27.
árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában
meghatározott eljárások céljára és keverésre a 27. fejezet 6. kiegészítő
megjegyzésének feltételei szerint)

3,7

0
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2710 19 87

Differenciálolaj és reduktorolaj, amely legalább 70 tömegszázalékban
kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az
olaj a készítmény lényeges alkotórésze, (kivéve vegyipari célokra vagy
a 27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában
meghatározott eljárások céljára és keverésre a 27. fejezet 6. kiegészítő
megjegyzésének feltételei szerint)

3,7

0

2710 19 91

Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj,
amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványo
kból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges al
kotórésze, (kivéve vegyipari célokra vagy a 27. árucsoporthoz tartozó
kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások céljára és
keverésre a 27. fejezet 6. kiegészítő megjegyzésének feltételei szerint)

3,7

0

2710 19 93

Villamosszigetelési olaj, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat
vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a
készítmény lényeges alkotórésze, (kivéve vegyipari célokra vagy a 27.
árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatá
rozott eljárások céljára és keverésre a 27. fejezet 6. kiegészítő megjegy
zésének feltételei szerint)

3,7

0

2710 19 99

Kenőolaj és máshol nem említett nehézpárlat és készítmény, amely leg
alább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előál
lított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze
(kivéve vegyipari célokra és a 27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő
megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások céljára)

3,7

0

2710 91 00

Poliklórozott bifenileket (PCB), poliklórozott terfenileket (PCT) vagy po
librómozott bifenileket (PBB) tartalmazó olajhulladék

3,5

0

2710 99 00

Elsősorban kőolajat és bitumines ásványokat tartalmazó olajhulladék (a
poliklórozott bifenileket [PCB], poliklórozott terfenileket [PCT] vagy
polibrómozott bifenileket [PBB] tartalmazó kivételével)

3,5

0

2711 11 00

Cseppfolyós halmazállapotú természetes gáz

0,7

0

2711 12 11

Propán, legalább 99 %-os tisztasággal, energetikai vagy fűtőanyagként
történő felhasználásra, cseppfolyós halmazállapotú

8

0

2711 12 19

Propán, legalább 99 %-os tisztasággal, cseppfolyós halmazállapotú (ki
véve energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra)

mentes

0

2711 12 91

Propán, kevesebb mint 99 %-os tisztasággal, cseppfolyós halmazálla potú,
a 27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjá ban
meghatározott eljárások céljára

0,7

0
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2711 12 93

Propán, kevesebb mint 99 %-os tisztasággal, cseppfolyós halmazálla potú,
vegyipari célokra (kivéve a 2711 12 91 vtsz alatt meghatározott eljárások
céljára)

0,7

0

2711 12 94

Propán, több mint 90, de kevesebb mint 99 %-os tisztasággal, cseppfo
lyós halmazállapotú (kivéve vegyipari célokra vagy a 27. árucsoporthoz
tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások
céljára)

0,7

0

2711 12 97

Propán, legfeljebb 90 %-os tisztasággal (kivéve cseppfolyós halmazálla
potú, a 27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjá ban
meghatározott eljárások céljára)

0,7

0

2711 13 10

Cseppfolyósított butánok, a 27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő meg
jegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások céljára (a legalább 95
% tisztaságú normálbután vagy izobután kivételével)

0,7

0

2711 13 30

Cseppfolyósított butánok, vegyipari célokra (a 27. árucsoporthoz tar tozó
kiegészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások cél jára és a
legalább 95 % tisztaságú normálbután vagy izobután kivételé vel)

0,7

0

2711 13 91

Több mint 90 %, de kevesebb mint 95 % tisztaságú cseppfolyósított
bután (kivéve vegyipari célokra vagy a 27. árucsoporthoz tartozó kie
gészítő megjegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások céljára)

0,7

0

2711 13 97

Legfeljebb 90 % tisztaságú cseppfolyósított bután (kivéve vegyipari cé
lokra vagy a 27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5.
pontjában meghatározott eljárások céljára)

0,7

0

2711 14 00

Cseppfolyós halmazállapotú etilén, propilén, butilén és butadién (a leg
alább 95 % tisztaságú etilén és a legalább 90 % tisztaságú propilén, bu
tilén és butadién kivételével)

0,7

0

2711 19 00

Máshol nem említett cseppfolyósított gáz halmazállapotú szénhidrogé nek
(a természetes gáz, propán, butánok,etilén, propilén, butilén és bu tadién
kivételével)

0,7

0

2711 21 00

Gáz halmazállapotú természetes gáz

0,7

0

2711 29 00

Máshol nem említett gáz halmazállapotú szénhidrogének (kivéve föld gáz)

0,7

0

2712 10 10

Nyers vazelin

0,7

0

2712 10 90

Vazelin (kivéve a nyers)

2,2

0
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mentes

0

2712 20 10

Szintetikus paraffinviasz, kevesebb mint 0,75 tömegszázalék olajtarta
lommal, legalább 460, de legfeljebb 1 560 molekulasúllyal

2712 20 90

Paraffinviasz, kevesebb mint 0,75 tömegszázalék olajtartalommal (ki véve
a szintetikus paraffinviaszt legalább 460, de legfeljebb 1 560 mole
kulasúllyal)

2,2

0

2712 90 11

Nyers ozokerit, lignitviasz vagy tőzegviasz (természetes termékek)

0,7

0

2712 90 19

Ozokerit, lignitviasz vagy tőzegviasz (természetes termékek) színezve is
(kivéve nyers)

2,2

0

2712 90 31

Nyers paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, más ásvá
nyi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, a
27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában
meghatározott eljárások céljára (kivéve a vazelin és a 0,75 tömegszáza
léknál kisebb olajtartalmú paraffinviasz, ozokerit, lignitviasz és tőzeg
viasz)

0,7

0

2712 90 33

Nyers paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, más ásvá
nyi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék,
vegyipari célokra (kivéve a 27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő meg
jegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások céljára, a vazelin és a
0,75 tömegszázaléknál kisebb olajtartalmú paraffinviasz, ozokerit, lig
nitviasz és tőzegviasz)

0,7

0

2712 90 39

Nyers paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, más ásvá
nyi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék
(kivéve vegyipari célokra, a 27. árucsoporthoz tartozó kiegészítő meg
jegyzések 5. pontjában meghatározott eljárások céljára, a vazelin és a
0,75 tömegszázaléknál kisebb olajtartalmú paraffinviasz, ozokerit, lig
nitviasz és tőzegviasz)

0,7

0

2712 90 91

1-alkének keveréke, amely legalább 80 tömegszázalékban legalább 24, de
legfeljebb 28 szénatomos láncolatú 1-alkéneket tartalmaz

mentes

0

2712 90 99

Paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignit
viasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással
előállított hasonló termék, színezve is (kivéve a vazelin és a 0,75 tömeg
százaléknál kisebb olajtartalmú paraffinviasz, valamint az 1-alkének ke
veréke, amely legalább 80 tömegszázalékban legalább 24, de legfeljebb 28
szénatomos láncolatú 1-alkéneket tartalmaz)

2,2

0

2713 11 00

Ásványolajkoksz, nem kalcinálva

mentes

0

2713 12 00

Ásványolajkoksz, kalcinálva

mentes

0

2713 20 00

Ásványolaj-bitumen

mentes

0

2713 90 10

Kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj maradéka a 2803 vtsz. alá
tartozó szén előállításához

mentes

0

2713 90 90

Kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka (a 2803
vtsz. alá tartozó szén előállításához, az ásványolajkoksz és ásványolajbitumen kivételével)

0,7

0
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2714 10 00

Bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok

mentes

0

2714 90 00

Természetes bitumen és aszfalt; aszfaltit és aszfaltkő

mentes

0

2715 00 00

Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásvá nyi
kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes masz tix,
lepárlási maradvány és más bitumenes keverék

mentes

0

2716 00 00

Elektromos energia

mentes

0

2801 10 00

Klór

5,5

0

2801 20 00

Jód

mentes

0

2801 30 10

Fluor

5

0

2801 30 90

Bróm

5,5

0

2802 00 00

Szublimált vagy kicsapott kén; kolloid kén

4,6

0

2803 00 10

Metán korom

mentes

0

2803 00 80

Szén (a korom és a szén máshol nem említett más formái is) (a metán
korom kivételével)

mentes

0

2804 10 00

Hidrogén

3,7

0

2804 21 00

Argon

5

0

2804 29 10

Hélium

mentes

0

2804 29 90

Neon, kripton és xenon

5

0

2804 30 00

Nitrogén

5,5

0

2804 40 00

Oxigén

5

0

2804 50 10

Bór

5,5

0

2804 50 90

Tellúr

2,1

0
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mentes

0

2804 61 00

Szilícium legalább 99,99 tömegszázalék szilíciumtartalommal

2804 69 00

Szilícium 99,99 tömegszázaléknál kevesebb szilíciumtartalommal

5,5

0

2804 70 00

Foszfor

5,5

0

2804 80 00

Arzén

2,1

0

2804 90 00

Szelén

mentes

0

2805 11 00

Nátrium

5

0

2805 12 00

Kalcium

5,5

0

2805 19 10

Stroncium és bárium

5,5

0

2805 19 90

Alkálifémek (a nátrium kivételével)

4,1

0

2805 30 10

Ritkaföldfémek, szkandium vagy ittrium egymással való keverékei vagy
ötvözetei

5,5

0

2805 30 90

Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium (kivéve ezeknek egymással való
keverékei vagy ötvözetei)

2,7

0

2805 40 10

Higany 34,5 kg nettó (standard tömeg) tartalmú üvegekben, amelyek FOBértéke legfeljebb 224 EUR/üveg

3

0

2805 40 90

Higany (kivéve 34,5 kg nettó (standard tömeg) tartalmú üvegekben,
amelyek FOB-értéke legfeljebb 224 EUR/üveg)

mentes

0

2806 10 00

Hidrogénklorid (sósav)

5,5

0

2806 20 00

Klórszulfonsav

5,5

0

2807 00 10

Kénsav

3

0

2807 00 90

Óleum

3

0

2808 00 00

Salétromsav; nitrálósavak

5,5

0

2809 10 00

Foszfor-pentoxid

5,5

0

2809 20 00

Foszforsav; polifoszforsavak, vegyileg nem meghatározottak is

5,5

0

2810 00 10

Dibór-trioxid

mentes

0
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2810 00 90

A bór oxidjai; bórsavak (a dibór-trioxid kivételével)

3,7

0

2811 11 00

Hidrogén-fluorid (fluorhidrogénsav)

5,5

0

2811 19 10

Hidrogén-bromid (brómhidrogénsav)

mentes

0

2811 19 20

Hidrogén-cianid (ciánhidrogénsav)

5,3

0

2811 19 80

Szervetlen savak (a hidrogén-klorid [sósav], klór-szulfonsav, kénsav,
óleum, salétromsav, nitrálósavak, foszforsav, polifoszforsavak, bórsavak,
hidrogén-fluorid [fluor-hidrogénsav], hidrogén-bromid (brómhidrogén sav) és
hidrogén-cianid [ciánhidrogénsav] kivételével)

5,3

0

2811 21 00

Szén-dioxid

5,5

0

2811 22 00

Szilícium-dioxid

4,6

0

2811 29 05

Kén-dioxid

5,5

0

2811 29 10

Kéntrioxid (kénsav anhidrid); arzéntrioxid

4,6

0

2811 29 30

Nitrogén-oxidok

5

0

2811 29 90

Nemfémek szervetlen oxigénvegyületei (a foszfor-pentoxid, a bór oxi djai,
a szén-dioxid, szilícium-dioxid, kén-dioxid, kén-trioxid (kénsav an hidrid);
arzén-trioxid és nitrogén-oxidok kivételével)

5,3

0

2812 10 11

Foszfor-oxi-triklorid

5,5

0

2812 10 15

Foszfor-triklorid

5,5

0

2812 10 16

Foszfor-pentaklorid

5,5

0

2812 10 18

Foszfor-kloridok és foszfor-oxikloridok (a triklorid, oxi-triklorid és pen
taklorid kivételével)

5,5

0

2812 10 91

Dikén-diklorid

5,5

0

2812 10 93

Kén-diklorid

5,5

0

2812 10 94

Foszgén (karbonil klorid)

5,5

0

2812 10 95

Tionil-diklorid (tionil klorid)

5,5

0
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2812 10 99

Kloridok és oxikloridok (a foszfor, dikén-diklorid kén-diklorid, foszgén
(karbonil klorid) és tionil-diklorid (tionil klorid) kivételével)

5,5

0

2812 90 00

Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei (a kloridok és oxikloridok
kivételével)

5,5

0

2813 10 00

Szén-diszulfid (szénkéneg)

5,5

0

2813 90 10

Foszfor-szulfidok, ideértve a kereskedelmi foszfor-triszulfidot is

5,3

0

2813 90 90

Nemfémek szulfidjai (a foszfor-szulfidok, ideértve a kereskedelmi fosz
for-triszulfidot is, és szén-diszulfid kivételével)

3,7

0

2814 10 00

Vízmentes

5,5

0

2814 20 00

Vizes oldat

5,5

0

2815 11 00

Szilárd nátrium-hidroxid (marónátron)

5,5

0

2815 12 00

Nátrium-hidroxid (marónátron) vizes oldatban (nátronlúg vagy folyé kony
szóda)

5,5

0

2815 20 10

Káliumhidroxid (marókáli), szilárd

5,5

0

2815 20 90

Káliumhidroxid (marókáli) vizes oldatban (kálilúg vagy folyékony ká
lium)

5,5

0

2815 30 00

Nátrium- vagy kálium-peroxid

5,5

0

2816 10 00

Magnéziumhidroxid, és -peroxid

4,1

0

2816 40 00

Stroncium- vagy bárium-oxidok, -hidroxidok, és -peroxidok

5,5

0

2817 00 00

Cinkoxid; cinkperoxid

5,5

0

2818 10 10

Mesterséges korund, vegyileg nem meghatározott is, fehér, rózsaszín vagy
rubinvörös 97,5 tömegszázalékot meghaladó alumínium-oxid tar talommal
(magas tisztasági fokú)

5,2

0

2818 10 90

Mesterséges korund, vegyileg nem meghatározott is (kivéve fehér, ró
zsaszín vagy rubinvörös 97,5 tömegszázalékot meghaladó alumínium- oxid
tartalommal (magas tisztasági fokú))

5,2

0

2818 20 00

Alumínium-oxid (a mesterséges korund kivételével)

4

0

2818 30 00

Alumínium-hidroxid

5,5

0
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2819 10 00

Króm-trioxid

5,5

0

2819 90 10

Króm-dioxid

3,7

0

2819 90 90

Króm-oxidok és króm-hidroxidok (a króm-trioxid és a króm-dioxid ki
vételével)

5,5

0

2820 10 00

Mangán-dioxid

5,3

0

2820 90 10

Mangán-oxid legalább 77 tömegszázalék mangántartalommal

mentes

0

2820 90 90

Mangán-oxid (kivéve mangán-dioxid és mangán-oxid legalább 77 tö
megszázalék mangántartalommal)

5,5

0

2821 10 00

Vas-oxidok és vas-hidroxidok

4,6

0

2821 20 00

Földfestékek Fe2O3-ra átszámítva legalább 70 tömegszázalék lekötött
vastartalommal

4,6

0

2822 00 00

Kobaltoxidok és –hidroxidok; kereskedelmi kobalt-oxidok

4,6

0

2823 00 00

Titánoxidok

5,5

0

2824 10 00

Ólom-monoxid (lithargyrum, ólomzselé)

5,5

0

2824 90 10

Vörösólom (mínium) és narancssárga ólom

5,5

0

2824 90 90

Ólom-oxidok (az ólom-monoxid [lithargyrum, ólomzselé] kivételével)

5,5

0

2825 10 00

Hidrazin és hidroxilamin és szervetlen sóik

5,5

0

2825 20 00

Lítium-oxid és -hidroxid

5,3

0

2825 30 00

Vanádium-oxidok és -hidroxidok

5,5

0

2825 40 00

Nikkel-oxidok és -hidroxidok

mentes

0

2825 50 00

Réz-oxidok és -hidroxidok

3,2

0

2825 60 00

Germánium-oxidok és cirkónium-dioxid

5,5

0

2825 70 00

Molibdén-oxidok és -hidroxidok

5,3

0

2825 80 00

Antimon-oxidok

5,5

0
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2825 90 11

Kálcium-hidroxid, száraz tömegre számítva legalább 98 tömegszázalé kos
tisztaságú, amelynek szemcsemérete legfeljebb 1 tömegszázalékban haladja
meg a 75 mikront, és legfeljebb 4 tömegszázalékban kisebb 1,3 mikronnál

mentes

0

2825 90 19

Kálcium-odix, -hidroxid és peroxid (kivéve száraz tömegre számítva leg
alább 98 tömegszázalékos tisztaságú, amelynek szemcsemérete legfel jebb
1 tömegszázalékban haladja meg a 75 mikront, és legfeljebb 4 tö
megszázalékban kisebb 1,3 mikronnál)

4,6

0

2825 90 20

Berillium-oxid és -hidroxid

5,3

0

2825 90 30

Ónoxidok

5,5

0

2825 90 40

Volfrám-oxidok és -hidroxidok

4,6

0

2825 90 60

Kadmium-oxid

mentes

0

2825 90 80

Máshol nem említett szervetlen bázisok, fémoxidok, -hidroxidok és -pe
roxidok (kivéve a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

5,5

0

2826 12 00

Alumínium-fluorid

5,3

0

2826 19 10

Ammónium-fluorid és nátrium-fluorid

5,5

0

2826 19 90

Fluoridok (az ammónium-, nátrium-, alumínium- és higany-fluorid ki
vételével)

5,3

0

2826 30 00

Nátrium-hexafluoro-aluminát (mesterséges kriolit)

5,5

0

2826 90 10

Kálium-hexafluorocirkonát

5

0

2826 90 80

Szilikofluoridok, fluoraluminátok és egyéb komplex fluorsók (kivéve
nátrium-hexafluoro-aluminát (mesterséges kriolit), kálium-hexafluoro
cirkonát és a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

5,5

0

2827 10 00

Ammónium-klorid

5,5

0

2827 20 00

Kalcium-klorid

4,6

0

2827 31 00

Magnézium-klorid

4,6

0

2827 32 00

Alumínium-klorid

5,5

0

2827 35 00

Nikkel-klorid

5,5

0

2827 39 10

Ón-klorid

4,1

0
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2827 39 20

Vas-klorid

2,1

0

2827 39 30

Kobalt-klorid

5,5

0

2827 39 85

Kloridok (az ammónium-, kalcium-, magnézium-, alumínium-, vas-, ko
balt-, nikkel-, ón- és higany-klorid kivételével)

5,5

0

2827 41 00

Réz-oxiklorid és -hidroxi-klorid

3,2

0

2827 49 10

Ólom-oxiklorid és -hidroxi-klorid

3,2

0

2827 49 90

Oxikloridok és hidroxi-kloridok (a réz-, ólom- és higany-oxikloridok és
hidroxi-kloridok kivételével)

5,3

0

2827 51 00

Nátrium-bromid vagy kálium-bromid

5,5

0

2827 59 00

Bromidok és oxibromidok (a nátrium-, kálium- és higany-bromid és
-oxibromid kivételével)

5,5

0

2827 60 00

Jodidok és oxijodidok (kivéve: a higany szerves vagy szervetlen vegyüle
tei)

5,5

0

2828 10 00

Kalcium-hipoklorit, beleértve a kereskedelmi kalcium-hipokloritot is

5,5

0

2828 90 00

Hipokloritok, kloritok és hipobromitok (a kalcium-hipoklorit kivételé vel)

5,5

0

2829 11 00

Nátrium-klorát

5,5

0

2829 19 00

Klorátok (a nátrium kivételével)

5,5

0

2829 90 10

Perklorátok (kivéve a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

4,8

0

2829 90 40

Kálium- vagy nátrium-bromátok

mentes

0

2829 90 80

Bromátok és perbromátok ( a kálium- vagy nátrium-bromátok kivételé
vel); jodátok és perjodátok (kivéve: a higany szerves vagy szervetlen ve
gyületei)

5,5

0

2830 10 00

Nátrium-szulfidok

5,5

0

2830 90 11

Kalcium-, antimon- és vas-szulfid

4,6

0

2830 90 85

Szulfidok; poliszulfidok, vegyileg nem meghatározottak is (a nátriumszulfidok. kalcium-, antimon- és vas-szulfid és a higany szerves vagy
szervetlen vegyületei kivételével)

5,5

0
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2831 10 00

Nátrium-ditionit és nátrium-szulfoxilát

5,5

0

2831 90 00

Ditionitok és szulfoxilátok (a nátrium kivételével)

5,5

0

2832 10 00

Nátrium-szulfitok

5,5

0

2832 20 00

Szulfitok (a nátrium kivételével)

5,5

0

2832 30 00

Tioszulfátok

5,5

0

2833 11 00

Dinátrium-szulfát

5,5

0

2833 19 00

Nátrium-szulfát (a dinátrium kivételével)

5,5

0

2833 21 00

Magnézium-szulfát

5,5

0

2833 22 00

Alumínium-szulfát

5,5

0

2833 24 00

Nikkel-szulfát

5

0

2833 25 00

Réz-szulfát

3,2

0

2833 27 00

Bárium-szulfát

5,5

0

2833 29 20

Kadmium-, króm- és cink-szulfát

5,5

0

2833 29 30

Kobalt- és titán-szulfát

5,3

0

2833 29 50

Vas-szulfát

5

0

2833 29 60

Ólom-szulfát

4,6

0

2833 29 90

Szulfátok (a nátrium-, magnézium-, alumínium-, króm-, nikkel-, réz-,
cink-, bárium-, kadmium-, kobalt-, titán-, vas-, ólom és higany-szulfát
kivételével)

5

0

2833 30 00

Timsók

5,5

0

2833 40 00

Peroxoszulfátok (perszulfátok)

5,5

0

2834 10 00

Nitritek

5,5

0

2834 21 00

Kálium-nitrát

5,5

0

2834 29 20

Bárium-, berillium-, kadmium-, kobalt-, nikkel- és ólom-nitrát

5,5

0
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4,6

0

3

0

2834 29 40

Réz–nitrát

2834 29 80

Nitrátok (a kálium-, bárium-, berillium-, kadmium-, kobalt-, nikkel-,
réz-, ólom és higany-nitrát kivételével)

2835 10 00

Hipofoszfitok és foszfitok

5,5

0

2835 22 00

Nátrium- vagy dinátrium-foszfát

5,5

0

2835 24 00

Kálium-foszfát

5,5

0

2835 25 10

Kalciumhidrogén-ortofoszfát („dikalciumfoszfát”), kevesebb mint 0,005
tömegszázalék fluortartalommal, szárazanyagra számítva

5,5

0

2835 25 90

Kalciumhidrogén-ortofoszfát („dikalciumfoszfát”), legalább 0,005 tö
megszázalék, de kevesebb mint 0,2 tömegszázalék fluortartalommal,
szárazanyagra számítva

5,5

0

2835 26 10

Kalcium-foszfátok (kivéve a kalciumhidrogén-ortofoszfátot („dikalcium
foszfát”), kevesebb mint 0,005 tömegszázalék fluortartalommal, száraz
anyagra számítva)

5,5

0

2835 26 90

Kalcium-foszfátok (kivéve a kalciumhidrogén-ortofoszfátot („dikalcium
foszfát”)), legalább 0,005 tömegszázalék fluortartalommal, száraz
anyagra számítva

5,5

0

2835 29 10

Triammónium-foszfát

5,3

0

2835 29 30

Trinátrium-foszfát

5,5

0

2835 29 90

Foszfátok (a triammónium-, nátrium-, dinátrium vagy trinátrium-foszfát, a
kálium-foszfát, kalcium és higany-foszfát kivételével)

5,5

0

2835 31 00

Nátrium-trifoszfát (nátrium-tripolifoszfát), vegyileg nem meghatározott is

5,5

0

2835 39 00

Polifoszfátok is, vegyileg nem meghatározottak is (a nátrium-trifoszfát
[nátrium-tripolifoszfát] kivételével)

5,5

0

2836 20 00

Dinátrium-karbonát

5,5

0

2836 30 00

Nátrium-hidrogén-karbonát (nátriumbikarbonát)

5,5

0

2836 40 00

Kálium-karbonát

5,5

0

2836 50 00

Kalcium-karbonát

5

0
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2836 60 00

Bárium-karbonát

5,5

0

2836 91 00

Lítium-karbonát

5,5

0

2836 92 00

Stroncium-karbonát

5,5

0

2836 99 11

Magnézium- és réz-karbonát

3,7

0

2836 99 17

Karbonátok; kereskedelmi ammónium-karbonát és más ammóniumkarbonátok (a dinátrium-karbonát, nátrium-hidrogén-karbonát [nát riumbikarbonát], kálium-karbonát, kalcium-karbonát, bárium-karbo nát, lítiumkarbonát, stroncium-karbonát, magnézium- és réz-karbonát, valamint a
higany szerves vagy szervetlen vegyületei kivételével)

5,5

0

2836 99 90

Peroxokarbonátok (perkarbonátok)

5,5

0

2837 11 00

Nátrium-cianid

5,5

0

2837 19 00

Cianidok és oxicianidok (a nátrium- és a higany-cianid és -oxicianid ki
vételével)

5,5

0

2837 20 00

Komplex cianidok (kivéve a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

5,5

0

2839 11 00

Nátrium-metaszilikátok, beleértve a kereskedelmi metaszilikátokat is

5

0

2839 19 00

Nátrium-szilikátok, beleértve a kereskedelmi szilikátokat (a nátriummetaszilikátok kivételével)

5

0

2839 90 10

Káium-szilikátok, beleértve a kereskedelmi szilikátokat

5

0

2839 90 90

Szilikátok, kereskedelmi alkálifém-szilikátok (a nátrium-szilikátok és ká liumszilikátok kivételével)

5

0

2840 11 00

Vízmentes dinátrium-tetraborát (vegytiszta bórax)

mentes

0

2840 19 10

Dinátrium tetraborát pentahidrát

mentes

0

2840 19 90

Dinátrium-tetraborát (vegytiszta bórax) (a vízmentes és a dinátrium tet
raborát pentahidrát kivételével)

5,3

0

2840 20 10

Nátriumborátok, vízmentes (a dinátrium-tetraborát [vegytiszta bórax]
kivételével)

mentes

0

2840 20 90

Borátok (a vízmentes nátriumborát és a dinátrium-tetraborát [vegytiszta bórax]
kivételével)

5,3

0
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2840 30 00

Peroxoborátok (perborátok)

5,5

0

2841 30 00

Nátrium-dikromát

5,5

0

2841 50 00

Kromátok és dikromátok; peroxokromátok (kivéve a nátrium-dikromát és a
higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

5,5

0

2841 61 00

Kálium-permanganát

5,5

0

2841 69 00

Manganitok, manganátok és permanganátok (a kálium-permanganát ki
vételével)

5,5

0

2841 70 00

Molibdátok

5,5

0

2841 80 00

Volframátok

5,5

0

2841 90 30

Cinkátok és vanadátok

4,6

0

2841 90 85

Fémoxisavak vagy fémperoxisavak sói (a kromátok, dikromátok, pero
xokromátok, manganitok, manganátok, permanganátok, molibdátok,
volframátok, cinkátok és vanadátok kivételével)

5,5

0

2842 10 00

Szervetlen savak vagy peroxosavak kettős vagy komplex szilikátjai, be
leértve az alumínium-szilikátokat, a vegyileg nem meghatározottakat is
(kivéve a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

5,5

0

2842 90 10

Szelén- vagy tellursav sói, kettős sói vagy komplex sói (kivéve a higany
szerves vagy szervetlen vegyületei)

5,3

0

2842 90 80

Szervetlen savak vagy peroxosavak sói (a fémoxisavak vagy fémperoxi
savak sói, kettős vagy komplex szilikátok [beleértve alumínium-sziliká
tokat, a vegyileg nem meghatározottakat is], a szelén- vagy tellursav
sói, kettős sói vagy komplex sói, azidok és a higany szerves vagy szer
vetlen vegyületei kivételével)

5,5

0

2843 10 10

Ezüst kolloid állapotban

5,3

0

2843 10 90

Nemesfémek kolloid állapotban (az ezüst kivételével)

3,7

0

2843 21 00

Ezüst-nitrát (kivéve a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

5,5

0

2843 29 00

Szervetlen vagy szerves ezüstvegyületek, vegyileg nem meghatározottak is (a
higany- és ezüst-nitrát kivételével)

5,5

0

2843 30 00

Szervetlen vagy szerves aranyvegyületek, vegyileg nem meghatározot tak
is

3

0

2843 90 10

Nemesfémek amalgámjai

5,3

0
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3

0

2843 90 90

Nemesfémek szervetlen vagy szerves vegyületei, vegyileg nem meghatá
rozottak is (az ezüst és arany kivételével);

2844 10 10

Természetes urán, nyers; Természetes urán hulladéka és törmeléke (Eu
ratom)

mentes

0

2844 10 30

Természetes urán, megmunkált (Euratom)

mentes

0

2844 10 50

Vasat tartalmazó természetes uránt vagy természetes uránvegyületet
(ferrourán) tartalmazó ötvözetek, diszperziók, cermetek, kerámiai ter
mékek és keverékek

mentes

0

2844 10 90

Természetes uránvegyület; természetes uránt vagy természetes uránve
gyületet tartalmazó ötvözetek, diszperziók, cermetek, kerámiai ter
mékek és keverékek (Euratom) (a ferrouránt kivéve)

mentes

0

2844 20 25

Vasat tartalmazó, U 235-re dúsított természetes uránt (ferrourán) tartal mazó
ötvözetek, diszperziók, cermetek, kerámiai termékek és keveré kek

mentes

0

2844 20 35

U 235-re dúsított urán és vegyületei; U 235-re dúsított uránt (Euratom)
tartalmazó ötvözetek, diszperziók, cermetek, kerámiai termékek és ke
verékek (a ferrouránt kivéve)

mentes

0

2844 20 51

Vasat tartalmazó uránium és plutónium keverék (ferrourán)

mentes

0

2844 20 59

Uránium és plutónium keverék (Euratom) (a ferrouránt kivéve)

mentes

0

2844 20 99

Plutónium és vegyületei; Plutóniumot vagy ennek vegyületeit tartal mazó
ötvözetek, diszperziók, cermetek, kerámiai termékek és keverékek (az
uránium és plutónium keverékek kivételével)

mentes

0

2844 30 11

U 235-re kimerített uránt vagy ennek vegyületeit tartalmazó cermetek

5,5

0

2844 30 19

U 235-re kimerített urán; U 235-re kimerített uránt vagy vegyületeit
tartalmazó ötvözetek, diszperziók, kerámiai termékek és keverékek (a
cermetek kivételével)

2,9

0

2844 30 51

Tóriumot vagy ennek vegyületeit tartalmazó cermetek

5,5

0

2844 30 55

Tórium, nyers; tórium hulladéka és törmeléke (Euratom)

mentes

0

2844 30 61

Rúd, pálca, profil, lemez, huzal és szalag tóriumból (Euratom)

mentes

0

2844 30 69

Tórium, megmunkált Tóriumot vagy vegyületeit tartalmazó ötvözetek,
diszperziók, kerámiai termékek és keverékek [Euratom] (a cermetek, rúd,
pálca, profil, lemez, huzal és szalag kivételével)

mentes

0
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2844 30 91

U 235-re kimerített urán vagy tórium vegyületei, egymással való keve
rékekben is (Euratom), a tóriumsó kivételével

mentes

0

2844 30 99

Tóriumsó

mentes

0

2844 40 10

U 233 és vegyületeiből nyert urán; U 233 és vegyületeiből nyert uránt
tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai
termékek és keverékek

mentes

0

2844 40 20

Mesterséges radioaktív izotópok (Euratom)

mentes

0

2844 40 30

Mesterséges radioaktív izotópok vegyületei (Euratom)

mentes

0

2844 40 80

Radioaktív elemek, izotópok és vegyületek (kivéve a 2844.10, 2844.20,
2844.30 és a 2844.40.10–2844.40.30 alszám alá tartozó kat); ezeket az
elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók
(beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keve rékek; radioaktív
maradékok (kivéve a U 233 és vegyületeiből nyert uraniumból)

mentes

0

2844 50 00

Atomreaktorok kimerült (besugárzott) fűtőelemei (töltetei) (Euratom)

mentes

0

2845 10 00

Nehézvíz (deutérium-oxid) (Euratom)

5,5

0

2845 90 10

Deutérium és más vegyületei; dúsított deutérium tartalmú hidrogén és
vegyületei, e termékeket tartalmazó keverékek és oldatok (Euratom) (a
nehézvíz (deutérium-oxid) kivételével)

5,5

0

2845 90 90

Izotópok; ilyen izotópok szerves vagy szervetlen vegyületei, vegyileg nem
meghatározottak is (a deutérium, nehézvíz (deutérium-oxid), a deu térium
más vegyületei, dúsított deutérium tartalmú hidrogén és vegyületei; e
termékeket tartalmazó keverékek és oldatok kivételével)

5,5

0

2846 10 00

Cériumvegyületek

3,2

0

2846 90 00

Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium szerves vagy szervetlen vegyü
letei vagy e fémek keverékei (a cérium kivételével)

3,2

0

2847 00 00

Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is

5,5

0

2848 00 00

Foszfidok, vegyileg nem meghatározottak is (a ferrofoszfor kivételével)

5,5

0

2849 10 00

Kalcium-karbid, vegyileg nem meghatározottak is

5,5

0

2849 20 00

Szilícium-karbid, vegyileg nem meghatározottak is

5,5

0

2849 90 10

Bór-karbid, vegyileg nem meghatározott is

4,1

0
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2849 90 30

Volfram-karbid, vegyileg nem meghatározott is

5,5

0

2849 90 50

Alumínium-, króm-, molibdén-, vanádium-, tantál- és titán-karbid, ve
gyileg nem meghatározott is

5,5

0

2849 90 90

Karbid, vegyileg nem meghatározott is (a kalcium-, szilícium-, bór-,
volfrám-, alumínium-, króm-, molibdén-, vanádium-, tantál- és titánkarbid kivételével)

5,3

0

2850 00 20

Hidridek és nitridek, vegyileg nem meghatározottak is (a 2849 vtsz. alá
tartozó karbidok kivételével)

4,6

0

2850 00 50

Azidok, vegyileg nem meghatározottak is (a 2849 vtsz. alá tartozó kar
bidok kivételével)

5,5

0

2850 00 70

Szilicidek, vegyileg nem meghatározottak is (a 2849 vtsz. alá tartozó
karbidok kivételével)

5,5

0

2850 00 90

Boridok, vegyileg nem meghatározottak is (a 2849 vtsz. alá tartozó
karbidok kivételével)

5,3

0

2852 00 00

Higany szerves vagy szervetlen vegyületei, az amalgámok kivételével

5,5

0

2853 00 10

Desztillált és vezetőképes és hasonló tisztaságú víz

2,7

0

2853 00 30

Cseppfolyós levegő (nemesgázzal is); sűrített levegő

4,1

0

2853 00 50

Cianogén klorid

5,5

0

2853 00 90

Máshol nem említett szervetlen vegyületek amalgámok (kivéve nemes
fémek amalgámjai)

5,5

0

2901 10 00

Telített aciklikus szénhidrogének

mentes

0

2901 21 00

Etilén

mentes

0

2901 22 00

Propilén (propén)

mentes

0

2901 23 10

1-butén és 2-butén

mentes

0

2901 23 90

Butilén [butén] és izomerjei (az 1-butén és 2-butén kivételével)

mentes

0

2901 24 10

1,3-butadién

mentes

0

2901 24 90

Izoprén

mentes

0

2901 29 00

Telítetlen aciklikus szénhidrogének (az etilén, propilén [propén], butilén
[butén] és izomerjei és 1,3-butadién és izoprén kivételével)

mentes

0
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2902 11 00

Ciklohexán

mentes

0

2902 19 10

Cikloterpének

mentes

0

2902 19 80

Aciklikus szénhidrogének (a ciklohexán és cikloterpének kivételével)

mentes

0

2902 20 00

Benzol

mentes

0

2902 30 00

Toluol

mentes

0

2902 41 00

Orto-xilol

mentes

0

2902 42 00

Meta-xilol

mentes

0

2902 43 00

Para-xilol

mentes

0

2902 44 00

Xilolizomerek keveréke

mentes

0

2902 50 00

Sztirol

mentes

0

2902 60 00

Etil-benzol

mentes

0

2902 70 00

Kumol

mentes

0

2902 90 10

Naftalin és antracén

mentes

0

2902 90 30

Bifenil és terfenilek

mentes

0

2902 90 90

Ciklikus szénhidrogének (a ciklánok, ciklének, benzol, toluol, xilol, szti
rol, etil-benzol, kumol, naftalin, antracén, bifenil és terfenil kivételével)

mentes

0

2903 11 00

Klór-metán (metil-klorid) és klór-etán (etil-klorid)

5,5

0

2903 12 00

Diklór-metán (metilén-klorid)

5,5

0

2903 13 00

Kloroform (triklór-metán)

5,5

0

2903 14 00

Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)

5,5

0

2903 15 00

Etilén-diklorid (ISO) (1,2-diklór-etán)

5,5

0

2903 19 10

1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)

5,5

0
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2903 19 80

Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai (a klór-metán
[metil-klorid], klór-etán [etil-klorid], diklór-metán [metilén-klorid], klo
roform [triklór-metán], szén-tetraklorid, etilén-diklorid [1,2-diklór-etán] és
1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform) kivételével)

5,5

0

2903 21 00

Vinil-klorid (klór-etilén)

5,5

0

2903 22 00

Triklór-etilén

5,5

0

2903 23 00

Tetraklór-etilén (perklór-etilén)

5,5

0

2903 29 00

Aciklikus szénhidrogének telítetlen klórozott származékai (a vinil-klorid
[klór-etilén], triklór-etilén és tetraklór-etilén [perklór-etilén] kivételével)

5,5

0

2903 31 00

Etilén-dibromid (ISO) (1,2-dibróm-etán)

5,5

0

2903 39 11

Bróm-metán (metil-bromid)

5,5

0

2903 39 15

Dibróm-metán

mentes

0

2903 39 19

Aciklikus szénhidrogének brómozott származékai (az etilén-dibromid
(ISO) (1,2-dibróm-etán), bróm-metán (metil-bromid) és Dibróm-metán
kivételével)

5,5

0

2903 39 90

Aciklikus szénhidrogének fluorozott vagy jódozott származékai

5,5

0

2903 41 00

Triklór-fluor-metán

5,5

0

2903 42 00

Diklór-difluor-metán

5,5

0

2903 43 00

Triklór-trifluor-etán

5,5

0

2903 44 10

Diklór-tetrafluor-etán

5,5

0

2903 44 90

Klór-pentafluor-etán

5,5

0

2903 45 10

Klór-trifluor-metán

5,5

0

2903 45 15

Pentaklór-fluor-etán

5,5

0

2903 45 20

Tetraklór-difluor-etán

5,5

0

2903 45 25

Heptaklór-fluor-propán

5,5

0

2903 45 30

Hexaklór-difluor-propán

5,5

0
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2903 45 35

Pentaklór-trifluor-propán

5,5

0

2903 45 40

Tetraklór-tetrafluor-propán

5,5

0

2903 45 45

Triklór-pentafluor-propán

5,5

0

2903 45 50

Diklór-hexafluor-propán

5,5

0

2903 45 55

Klór-heptafluor-propán

5,5

0

2903 45 90

Aciklikus szénhidrogének csak fluorral és klórral perhalogénezett szár
mazékai (a triklór-fluor-metán, diklór-difluor-metán, triklór-trifluor- etán,
diklór-tetrafluor-etán, klór-pentafluor-etán, klór-trifluor-metán, pentaklórfluor-etán, tetraklór-difluor-etán; heptaklór-fluor-propán, he xaklór-difluorpropán, pentaklór-trifluor-propán, tetraklór-tetrafluor- propán, triklórpentafluor-propán, diklór-hexafluor-propán, klór-hep tafluor-propán
kivételével)

5,5

0

2903 46 10

Bróm-klór-difluor-metán

5,5

0

2903 46 20

Bróm-trifluor-metán

5,5

0

2903 46 90

Dibróm-tetrafluor-etán

5,5

0

2903 47 00

Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogénnel perhalo
génezett származékai (a csak fluorral és klórral perhalogénezett és a
bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluor- etán
kivételével

5,5

0

2903 49 10

Halogénezett metán-, etán- vagy propánszármazékok, csak fluorral és
klórral halogénezve (kivéve a perhalogénezett)

5,5

0

2903 49 20

Aciklikus szénhidrogének csak fluorral és klórral halogénezett szárma
zékai (a perhalogénezett polimerek, valamint a metán-, etán- vagy pro
pánszármazékok kivételével)

5,5

0

2903 49 30

Halogénezett metán-, etán- vagy propánszármazékok, csak fluorral és
brómmal halogénezve (kivéve a perhalogénezett)

5,5

0

2903 49 40

Aciklikus szénhidrogének csak fluorral és brómmal halogénezett szár
mazékai (a metán-, etán- vagy propánszármazékok és a perhalogénezett
kivételével)

5,5

0

2903 49 80

Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogénnel halogé
nezett származékai (a csak fluorral és klórral halogénezve, csak fluorral és
brómmal halogénezve és a perhalogénezett kivételével)

5,5

0

2903 51 00

1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (HCH [ISO]), beleértve a lindánt (ISO,
INN)

5,5

0
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5,5

0

2903 52 00

Aldrin (ISO), klórdán (ISO) és heptaklór (ISO)

2903 59 10

1,2-dibróm- 4-(1,2-dibróm- etil)-ciklohexán

mentes

0

2903 59 30

Tetrabróm-ciklooktán

mentes

0

2903 59 80

Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogénszármazékai (az
1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán (HCH [ISO]), beleértve a lindánt (ISO,
INN), az aldrin (ISO), klórdán (ISO) és heptaklór (ISO), 1,2-dib róm4-(1,2-dibróm- etil)-ciklohexán és a tetrabróm-ciklooktán kivételével)

5,5

0

2903 61 00

Klór-benzol, orto-diklór-benzol és para-diklór-benzol

5,5

0

2903 62 00

Hexaklór-benzol (ISO) és DDT (ISO) (klofenotan [INN], 1,1,1-triklór2,2-bisz[para-klórfenil]-etán)

5,5

0

2903 69 10

2,3,4,5,6-pentabróm-etil-benzol

mentes

0

2903 69 90

Aromás szénhidrogének halogénszármazékai (a klór-benzol, orto-dik lórbenzol és para-diklór-benzol és hexaklór-benzol és DDT (ISO) (klo
fenotan [INN], 1,1,1-triklór-2,2-bisz[para-klórfenil]-etán és 2,3,4,5,6pentabróm-etil-benzol kivételével)

5,5

0

2904 10 00

Csak szulfocsoportot tartalmazó szénhidrogén-származékok, azok sói és
etilészterei

5,5

0

2904 20 00

Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó szénhidrogén-származé kok

5,5

0

2904 90 20

Szulfohalogénezett szénhidrogén-származékok (savfunkciós vegyületek kel
képzett glicerin észterek kivételével)

5,5

0

2904 90 40

Triklór-nitrometán (kloropikrin)

5,5

0

2904 90 85

Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitrovagy nitrozoszármazékai (a csak szulfo-, nitro- vagy nitrozocsoportot
tartalmazó származékok, szulfohalogénezett származékok, triklór-nit
rometán (kloropikrin) és savfunkciós vegyületekkel képzett glicerin ész
terek kivételével)

5,5

0

2905 11 00

Metanol (metil-alkohol)

5,5

0

2905 12 00

Propanol (propil-alkohol) és izopropanol (izopropil-alkohol)

5,5

0

2905 13 00

Butanol (n-butil-alkohol)

5,5

0

2905 14 10

2-metil-2-propanol (tercier-butil-alkohol)

4,6

0

2905 14 90

Butanolok (a butanol (n-butil-alkohol) és 2-metil-2-propanol (tercier- butilalkohol) kivételével)

5,5

0
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5,5

0

mentes

0

2905 16 10

2-etil-1-hexanol

2905 16 20

oktán-2-ol

2905 16 80

Oktanol (oktil-alkohol) és izomerjei (a 2-etil-1-hexanol és oktán-2-ol
kivételével)

5,5

0

2905 17 00

Dodekanol (lauril-alkohol), hexadekanol (cetil-alkohol) és oktadekanol
(sztearil-alkohol)

5,5

0

2905 19 00

Telített egyértékű aciklikus alkoholok (a metanol [metil-alkohol], propa nol
[propil-alkohol], izopropanol [izopropil-alkohol], butanolok, okta nol
[oktil-alkohol] és izomerjei, dodekanol [lauril-alkohol], hexadeka nol
[cetil-alkohol] és oktadekanol [sztearil-alkohol] kivételével)

5,5

0

2905 22 10

Geraniol, citronellol, linalol, rodinol és nerol

5,5

0

2905 22 90

Aciklikus terpén-alkoholok (a geraniol, citronellol, linalol, rodinol és
nerol kivételével)

5,5

0

2905 29 10

Allil-alkohol

5,5

0

2905 29 90

Telítetlen egyértékű aciklikus alkoholok (az allil-alkohol és az aciklikus
terpénalkoholok kivételével)

5,5

0

2905 31 00

Etilénglikol (etándiol)

5,5

0

2905 32 00

Propilénglikol (1,2 propándiol)

5,5

0

2905 39 10

2-metil-2,4-pentán-diol (hexilénglikol)

5,5

0

2905 39 20

1,3-bután-diol

mentes

0

2905 39 25

1,4-bután-diol

5,5

0

2905 39 30

2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diol

mentes

0

2905 39 85

Aciklikus diolok (az etilénglikol (etándiol), propilénglikol (1,2 propán
diol), 2-metil-2,4-pentán-diol (hexilénglikol), 1,3-bután-diol, 1,4-butándiol és 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diol kivételével)

5,5

0

2905 41 00

2-etil-2-(hidroximetil)propán-1,3-diol (trimetilolpropán)

5,5

0

2905 42 00

Pentaeritrit

5,5

0

2905 43 00

Mannit

9,6 + 125,8 EUR/
100 kg/net

—
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2905 44 11

Szorbit (D-glucit), vizes oldatban, legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit
tartalmú, D-glucit tartalomra számítva

7,7 + 16,1 EUR/
100 kg/net

—

2905 44 19

Szorbit (D-glucit), vizes oldatban (a D-glucit tartalomra számítva legfel
jebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú kivételével)

9,6 + 37,8 EUR/
100 kg/net

—

2905 44 91

Szorbit (D-glucit), legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú, Dglucit tartalomra számítva (a vizes oldat kivételével)

7,7 + 23 EUR/
100 kg/net

—

2905 44 99

Szorbit (D-glucit) (a vizes oldat, továbbá a D-glucit tartalomra számítva
legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú kivételével)

9,6 + 53,7 EUR/
100 kg/net

—

2905 45 00

Glicerin

3,8

0

2905 49 10

Három- és négyértékű aciklikus alkoholok (a 2-etil-2(hidroximetil)pro
pán-1,3-diol [trimetilolpropán], pentaeritrit, mannit, szorbit [Dglucit] és
glicerin kivételével)

5,5

0

2905 49 80

Többértékű aciklikus alkoholok (a diolok, triolok, tetraolok és glicerin
kivételével)

5,5

0

2905 51 00

Etklórvinol (INN)

mentes

0

2905 59 10

Egyértékű alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

5,5

0

2905 59 91

2,2-Bisz(bromometil) propandiol

mentes

0

2905 59 99

Többértékű aciklikus alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozo
származékai (a 2,2-Bisz(bromometil) propandiol és etklórvinol [INN]
kivételével)

5,5

0

2906 11 00

Mentol

5,5

0

2906 12 00

Ciklohexanol, metil-ciklohexanolok és dimetil-ciklohexanolok

5,5

0

2906 13 10

Szterinek

5,5

0

2906 13 90

Inozitolok

mentes

0

2906 19 00

Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén alkoholok és ezek halogén-, szulfo-,
nitro- vagy nitrozoszármazékai (a mentol, ciklohexanol, metilciklohexa
nol, dimetilciklohexanol, szterin és inozitol kivételével)

5,5

0

2906 21 00

Benzil-alkohol

5,5

0
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5,5

0

3

0

2906 29 00

Aromás ciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitro
zoszármazékai (a benzil-alkohol kivételével)

2907 11 00

Fenolok (hidroxi-benzol) és sóik

2907 12 00

Krezolok és sóik

2,1

0

2907 13 00

Oktil-fenolok, nonil-fenolok és izomerjei; ezek sói

5,5

0

2907 15 10

1-naftol

mentes

0

2907 15 90

Naftolok és sóik (az 1-naftol kivételével)

5,5

0

2907 19 10

Xilenolok és sóik

2,1

0

2907 19 90

Monofenolok (a fenol [hidroxi-benzol] és sói, krezolok és sóik, oktil-fe
nol, nonil-fenol és izomerjei és sóik, xilenolok és sóik és naftolok és
sóik kivételével)

5,5

0

2907 21 00

Rezorcin és sói

5,5

0

2907 22 00

Hidrokinon (kinol) és sói

5,5

0

2907 23 00

4,4′-izopropilidén-difenol (biszfenol A, difenilol-propán) és sói

5,5

0

2907 29 00

Polifenolok és fenol-alkoholok (a rezorcin és hidrokinon [kinol] és sói és a
4,4'-izopropilidéndifenol [biszfenol A, difenilol-propán] és sói kivé
telével)

5,5

0

2908 11 00

Pentaklór-fenol (ISO)

5,5

0

2908 19 00

Fenolok vagy fenol-alkoholok csak halogén összetevőt tartalmazó szár
mazékai és sóik (a pentaklór-fenol (ISO) kivételével)

5,5

0

2908 91 00

Dinoseb (ISO) és sói

5,5

0

2908 99 10

Fenolok vagy fenol-alkoholok szulfoszármazékai, sóik és észtereik

5,5

0

2908 99 90

Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozo
származékai (a csak halogén összetevőt tartalmazó származékok és sóik
vagy csak szulfocsoportot tartalmazó származékai, sóik és észte reik,
valamint a dinoszeb- (ISO) és sói kivételével)

5,5

0

2909 11 00

Dietil-éter

5,5

0

2909 19 00

Aciklikus éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
(a dietil-éter kivételével)

5,5

0
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5,5

0

mentes

0

2909 20 00

Ciklán, ciklén vagy cikloterpén éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitrovagy nitrozoszármazékai

2909 30 10

Difenil-éter

2909 30 31

Pentabróm-difenil-éter;
benzol

1,2,4,5-tetrabróm-3,6-bisz(pentabróm-fenoxi)

mentes

0

2909 30 35

1,2-bisz (2,4,6-tribromofenoxi)-etán, akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
gyártásához

mentes

0

2909 30 38

Aromás éterek brómozott származékai (a pentabróm-difenil-éter,
1,2,4,5-tetrabróm-3,6-bisz(pentabróm-fenoxi)benzol, és 1,2-bisz (2,4,6tribromofenoxi)-etán, akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) gyártásához ki
vételével)

5,5

0

2909 30 90

Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai (a
difenil-éter és a brómozott származékok kivételével)

5,5

0

2909 41 00

2,2′-oxidietanol (dietilénglikol, digol)

5,5

0

2909 43 00

Etilénglikol vagy dietilénglikol monobutil étere

5,5

0

2909 44 00

Etilén-glikol vagy dietilén-glikol monoalkil-étere (a monobutil-éter kivé
telével)

5,5

0

2909 49 11

2-(2-kloroetoxi)etanol

mentes

0

2909 49 18

Aciklikus éter-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozo
származékai (a 2,2'-oxidietanol [dietilén-glikol, digol] és etilén-glikol vagy
dietilén-glikol monoalkil-étere és 2-(2-kloroetoxi)etanol kivételével)

5,5

0

2909 49 90

Ciklikus éter- alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozo
származékai

5,5

0

2909 50 10

Guajakol és kálium-guajakol-szulfonát

5,5

0

2909 50 90

Éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai (a guajakol és kálium-guajakol-szulfonát kivételével)

5,5

0

2909 60 00

Alkohol-, éter- és keton-peroxidok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai

5,5

0

2910 10 00

Etilén-oxid (oxirán)

5,5

0

2910 20 00

Propilén-oxid (metiloxirán)

5,5

0
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2910 30 00

1-klór-2,3-epoxi-propán (epiklórhidrin)

5,5

0

2910 40 00

Dieldrin (ISO, INN)

5,5

0

2910 90 00

Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú
gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai (az
etilén-oxid [oxirán], propilén-oxid [metiloxirán], 1-klór-2,3-epoxi-pro pán
[epiklór-hidrin] és dieldrin (ISO, INN) kivételével)

5,5

0

2911 00 00

Acetálok és félacetálok, más oxigén-funkcióval vagy anélkül és ezek ha
logén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

5

0

2912 11 00

Metanal (formaldehid)

5,5

0

2912 12 00

Etanal (acetaldehid)

5,5

0

2912 19 10

Butanal (butiraldehid, normál izomer)

5,5

0

2912 19 90

Aciklikus aldehidek más oxigénfunkciós csoport nélkül (a metanal [for
maldehid], etanal [acetaldehid] és butanal [butiraldehid, normál izomer]
kivételével)

5,5

0

2912 21 00

Benzaldehid

5,5

0

2912 29 00

Ciklikus aldehidek más oxigénfunkciós csoport nélkül (a benzaldehid
kivételével)

5,5

0

2912 30 00

Aldehid-alkoholok

5,5

0

2912 41 00

Vanillin (4-hidroxi-3-metoxi-benzaldehid)

5,5

0

2912 42 00

Etil-vanillin (3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid)

5,5

0

2912 49 00

Aldehid-éterek, aldehid-fenolok és aldehidek más oxigénfunkciós cso
porttal (az etil-vanillin [3-etoxi-4-hidroxibenzaldehid] és vanillin [4-hid
roxi-3-metoxi-benzaldehid] kivételével)

5,5

0

2912 50 00

Aldehidek ciklikus polimerjei

5,5

0

2912 60 00

Paraformaldehid

5,5

0

2913 00 00

Aldehidek ciklikus polimerjei vagy paraformaldehid halogén-, szulfo-,
nitro- vagy nitrozoszármazékai

5,5

0

2914 11 00

Aceton

5,5

0

2914 12 00

Butanon (metil-etil-keton)

5,5

0
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5,5

0

mentes

0

2914 13 00

4-metil-2-pentanon (metil-izobutil-keton)

2914 19 10

5-metilhexan-2-on

2914 19 90

Aciklikus ketonok más oxigénfunkciós csoport nélkül (az aceton, buta non
[methil-etil-keton], 4-metil-2-pentanon [metil-izobutil-keton] és 5metilhexan-2-on kivételével)

5,5

0

2914 21 00

Kámfor

5,5

0

2914 22 00

Ciklohexanon és metil-ciklohexanonok

5,5

0

2914 23 00

Jononok és metil-jononok

5,5

0

2914 29 00

Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén ketonok más oxigénfunkciós csoport
nélkül (a kámfor, ciklohexanon, metil-ciklohexanon, jonon és metil-jonon
kivételével)

5,5

0

2914 31 00

Fenil-aceton (fenil-2-propanon)

5,5

0

2914 39 00

Aromás ketonok más oxigénfunkciós csoport nélkül (a fenil-aceton [fenil2-propanon] kivételével)

5,5

0

2914 40 10

4-hidroxi-4-metil-2-pentanon (diaceton-alkohol)

5,5

0

2914 40 90

Keton-alkoholok és keton-aldehidek (kivétel 4-hidroxi-4-metil-2-penta non
(diaceton-alkohol)

3

0

2914 50 00

Keton-fenolok és ketonok más oxigénfunkciós csoporttal

5,5

0

2914 61 00

Antrakinon

5,5

0

2914 69 10

1,4-naftokinon

Mentes

0

2914 69 90

Kinonok (kivétel antrakinon és 1,4 naftokinon)

5,5

0

2914 70 00

Ketonok vagy kinonok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazé kai
(kivétel a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

5,5

0

2915 11 00

Hangyasav

5,5

0

2915 12 00

Hangyasav sói

5,5

0

2915 13 00

Hangyasav észterei

5,5

0

2915 21 00

Ecetsav

5,5

0
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2915 24 00

Ecetsavanhidrid

5,5

0

2915 29 00

Ecetsav sói (kivéve higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

5,5

0

2915 31 00

Etil-acetát

5,5

0

2915 32 00

Vinil-acetát

5,5

0

2915 33 00

n-butil-acetát

5,5

0

2915 36 00

Dinoszeb- (ISO) acetát

5,5

0

2915 39 10

Propil-acetát és izopropil-acetát

5,5

0

2915 39 30

Metil-acetát, pentil-acetát (amil-acetát), izopentil-acetát (izoamil-acetát) és
glicerin-acetát

5,5

0

2915 39 50

Para-tolil-acetát, fenil-propil-acetát, benzil-acetát, rodinil-acetát, szanta lilacetát és a fenil-1,2-etándiol-acetátok

5,5

0

2915 39 80

Ecetsav észterei (kivéve etil-acetát, vinil-acetát, normál butil-acetát, Di
noszeb- (ISO) acetát, propil-acetát, izopropil-acetát, metil-acetát, pentilacetát (amil-acetát), izopentil-acetát (izoamil-acetát), glicerin-acetát, paratolil-acetát, fenilpropil-acetát, benzil-acetát, rodinil-acetát, szanta lil-acetát
és fenil-1,2-etándiol acetátjai)

5,5

0

2915 40 00

Mono-, di- vagy triklór-ecetsav, sói és észterei

5,5

0

2915 50 00

Propionsav, ennek sói és észterei

4,2

0

2915 60 11

1-izopropil-2,2-dimetil trimetilén diizobutirát

Mentes

0

2915 60 19

Vajsavak és ezek sói és észterei (kivéve 1-izopropil-2,2-dimetil trimeti lén
diizobutirát)

5,5

0

2915 60 90

Pentánsavak és ezek sói és észterei

5,5

0

2915 70 15

Palmitinsav

5,5

0

2915 70 20

Palmitinsav sói és észterei

5,5

0

2915 70 25

Sztearinsav

5,5

0

2915 70 30

Sztearinsav sói (kivétel a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

5,5

0

2915 70 80

Sztearinsav észterei

5,5

0
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2915 90 10

Laurinsav

5,5

0

2915 90 20

Klórhangyasav-észter

5,5

0

2915 90 80

Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenid jei,
peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozo
származékai (kivéve hangyasav és ecetsav, mono-, di- vagy triklór-ecet
savak, propionsav, vaj-, és pentánsavak, palmitinsav, sztearinsav, ezek sói
és észterei, ecetsavanhidrid, laurinsav, klórhangyasav-észter és a hi gany
szerves vagy szervetlen vegyületei)

5,5

0

2916 11 00

Akrilsav és sói

6,5

0

2916 12 10

Metil-akrilát

6,5

0

2916 12 20

Etil-akrilát

6,5

0

2916 12 90

Akrilsav észterei (kivéve metil- és etilakrilát)

6,5

0

2916 13 00

Metakrilsav és sói

6,5

0

2916 14 10

Metil-metakrilát

6,5

0

2916 14 90

Metakrilsav észterei (kivéve metil-metakrilát)

6,5

0

2916 15 00

Olajsav, linolsav vagy linolénsav, ezek sói és észterei (kivétel a higany
szerves vagy szervetlen vegyületei)

6,5

0

2916 19 10

Undecilsav, ennek sói és észterei

5,9

0

2916 19 30

Hexa-2,4-dienoinsav (szorbinsav)

6,5

0

2916 19 40

Krotonsav

Mentes

0

2916 19 70

Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halidjai,
peroxidjai és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai (ki
véve akrilsav, ennek sói és észterei, metakrilsav, ennek sói és észterei,
olajsav, linolsav vagy linolénsav, ezek sói és észterei, undecilsav, ennek
sói és észterei, hexa-2,4-dienoinsav (szorbinsav), krotonsav és binapak ril
(ISO)

6,5

0

2916 20 00

Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén monokarbonsavak, ezek anhidridjei,
halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek halogén-, szulfo-, nitrovagy nitrozoszármazékai (kivéve a higany szerves vagy szervetlen ve
gyületei)

6,5

0

2916 31 00

Benzoesav, ennek sói és észterei (kivéve: a higany szerves vagy szervetlen
vegyületei)

6,5

0
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2916 32 10

Benzoil-peroxid

6,5

0

2916 32 90

Benzoil-klorid

6,5

0

2916 34 00

Fenilecetsav és sói

Mentes

0

2916 35 00

Fenilecetsav észterei

Mentes

0

2916 36 00

Binapakril (ISO)

6,5

0

2916 39 00

Aromás egybázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és
peroxisavai, és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
(kivéve benzoesav, ennek sói és észterei, benzoil-peroxid, benzoil-klorid,
binapakril (ISO), és fenil-ecetsav, sói és észterei és a higany szerves vagy
szervetlen vegyületei)

6,5

0

2917 11 00

Oxálsav, sói és észterei (kivéve: a higany szerves vagy szervetlen vegyü
letei)

6,5

0

2917 12 10

Adipinsav és sói

6,5

0

2917 12 90

Adipinsav észterei

6,5

0

2917 13 10

Szebacinsav

Mentes

0

2917 13 90

Azelainsav és szebacinsav, ezek sói és észterei

6

0

2917 14 00

Maleinsavanhidrid

6,5

0

2917 19 10

Malonsav, ennek sói és észterei

6,5

0

2917 19 90

Aciklikus polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halidjai, proxidjai és pero
xisavai, ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai (kivéve
oxálsav, sói és észterei, adipinsav, sói és észterei, azelainsav, szebacinsav,
ezek sói és észterei, malonsav, ennek sói és észterei, maleinsavanhidrid és a
higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

6,3

0

2917 20 00

Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén polikarbonsavak, ezek anhidridjei, ha
lidjai, peroxidjai és peroxisavai, valamint ezek származékai

6

0

2917 32 00

Dioktil-ortoftalátok

6,5

0

2917 33 00

Dinonil- vagy didecil-ortoftalátok

6,5

0

2917 34 10

Dibutil-ortoftalátok

6,5

0

2917 34 90

Ortoftálsav észterei (kivéve dibutil-ortoftalátok, dioktil-ortoftalátok, di
nonil- vagy didecil-ortoftalátok)

6,5

0
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2917 35 00

Ftálsavanhidrid

6,5

0

2917 36 00

Tereftálsav és sói

6,5

0

2917 37 00

Dimetil-tereftalát

6,5

0

2917 39 11

Tetrabróm-ftálsav észterei vagy anhidridjei

Mentes

0

2917 39 19

Aromás polikarbonsavak brómozott származékai (kivéve tetrabróm- ftálsav
észterei vagy anhidridjei)

6,5

0

2917 39 30

Benzol-1,2,4-trikarbonsav

Mentes

0

2917 39 40

Izoftaloil-diklorid, legfeljebb 0,8 tömegszázalék tereftaloil-diklorid tar
talommal

Mentes

0

2917 39 50

Naftalin-1,4,5,8-tetrakarbonsav

Mentes

0

2917 39 60

Tetraklór-ftálsavanhidrid

Mentes

0

2917 39 70

Nátrium 3,5-bisz(metoxi-karbonil)benzol-szulfonát

Mentes

0

2917 39 80

Aromás polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és pero
xisavai, és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai (ki
véve ortoftálsav észterei, ftálsavanhidrid, tereftálsav és sói, dimetil-teref talát,
brómozott származékai, benzol-1,2,4-trikarbonsav, izoftaloil-dik lorid,
legfeljebb 0,8 tömegszázalék tereftaloil-diklorid tartalommal, naf talin1,4,5,8-tetrakarbonsav, tetraklór-ftálsavanhidrid, nátrium 3,5-bisz (metoxikarbonil)benzol-szulfonát)

6,5

0

2918 11 00

Tejsav, ennek sói és észterei (kivéve: a higany szerves vagy szervetlen
vegyületei)

6,5

0

2918 12 00

Borkősav

6,5

0

2918 13 00

Borkősav sói és észterei

6,5

0

2918 14 00

Citromsav

6,5

0

2918 15 00

Citromsav sói és észterei (kivéve higany szerves vagy szervetlen vegyü
letei)

6,5

0

2918 16 00

Glükonsav, ennek sói és észterei

6,5

0

2918 18 00

Klórbenzilát (ISO)

6,5

0

2918 19 30

Kólsav, 3-alfa, 12-alfa-dihidroxi-5-béta-24-kolánsav (dezoxikólsav), ezek sói
és észterei

6,3

0

238

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

Mentes

0

2918 19 40

2,2-bisz(hidroximetil)propionsav

2918 19 85

Karbonsavak egyéb oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halid jai,
peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozo
származékai (kivéve tejsav, borkősav, citromsav, glükonsav, kólsav, 3- alfa,
12-alfa-dihidroxi-5-béta-24-kolánsav (dezoxikólsav), ezek sói és észterei és
2,2-bisz(hidroximetil)propionsav) és klórbenzilát (ISO)

6,5

0

2918 21 00

Szalicilsav és sói (kivéve: a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

6,5

0

2918 22 00

O-acetil-szalicilsav, ennek sói és észterei

6,5

0

2918 23 10

Metil-szalicilát és fenil-szalicilát (szalol)

6,5

0

2918 23 90

Szalicilsav észterei és sói (kivéve metil-szalicilát és fenil-szalicilát (sza
lol))

6,5

0

2918 29 10

Szulfo-szalicilsav, hidroxi-naftoesav sói és észterei

6,5

0

2918 29 30

4-hidroxi-benzoesav, ennek sói és észterei

6,5

0

2918 29 80

Karbonsavak fenolfunkciós csoporttal (de egyéb oxigénfunkciós csoport
nélkül), ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és peroxisavai, valamint ezek
halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai (kivéve szalicil sav, oacetil-szalicilsav,
szulfo-szalicilsav,
hidroxi-naftoesav
4-hidroxibenzoesav, sói és észterei)

6,5

0

2918 30 00

Aldehid vagy keton-funkciós karbonsavak, más oxigén-funkciós cso port
nélkül, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek
halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

6,5

0

2918 91 00

2,4,5-T (ISO) (2,4,5 triklór-fenoxi-ecetsav), ennek sói és észterei

6,5

0

2918 99 10

2,6-dimetoxi-benzoesav

Mentes

0

2918 99 20

Dikamba (ISO)

Mentes

0

2918 99 30

Nátrium-fenoxiacetát

Mentes

0

2918 99 90

Karbonsavak egyéb oxigénfunkciós csoporttal, ezek anhidridjei, halidjai,
peroxidjai és peroxisavai és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozo
származékai (kivéve alkohol-, fenol-, aldehid- vagy keton-funkciós kar
bonsavak és 2,6-dimetoxi-benzoesav, dikamba (ISO), nátrium-fenoxia
cetát, 2,4,5-T (ISO) (2,4,5 triklór-fenoxi-ecetsav), ennek sói és észterei)

6,5

0

239

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

2919 10 00

Trisz(2,3-dibróm-propil) foszfát

6,5

0

2919 90 10

Tributil-, trifenil-, tritolil-, trixilil-, trisz(2-klóretil)-foszfát

6,5

0

2919 90 90

Foszforsav-észterek és sóik, beleértve a lakto-foszfátokat; ezek halogén-,
szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai (kivéve trisz(2,3-dibróm-propil)
foszfát, tributil-, trifenil-, tritolil-, trixilil-, trisz(2-klóretil)-foszfát)

6,5

0

2920 11 00

Paration (ISO) és paration-metil (ISO) (metil-paration)

6,5

0

2920 19 00

Tiofoszfor-észterek (tio-foszfátok) és ezek sói; ezek halogén-, szulfo-,
nitro- vagy nitrozoszármazékai (kivéve paration (ISO) és paration-metil
(ISO) (metil-paration))

6,5

0

2920 90 10

Kénsav- és szénsavészterek, és sóik, és ezek halogén-, szulfo-, nitrovagy nitrozoszármazékai (kivéve a higany szerves vagy szervetlen ve
gyületei)

6,5

0

2920 90 20

Dimetil-foszfonát (dimetil-foszfit)

6,5

0

2920 90 30

Trimetil-foszfit (trimetoxi-foszfin)

6,5

0

2920 90 40

Trietil-foszfit

6,5

0

2920 90 50

Dietil-foszfonát (dietil-hirogénfoszfit) (dietil-foszfit)

6,5

0

2920 90 85

Nemfémek szervetlen savainak észterei és ezek sói ezek halogén-,
szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai (kivéve hidrogén-halidok ha
loidsavak észterei, foszforsav-észterek, kénsav- és szénsavészterek és tio
foszfor-észterek (tio-foszfátok) és ezek sói; és ezek halogén-, szulfo-,
nitro- vagy nitrozoszármazékai, dimetil-foszfonát (dimetil-foszfit), tri
metil-foszfit (trimetoxi-foszfin), trietil-foszfit és dietil-foszfonát (dietilhirogénfoszfit) (dietil-foszfit))

6,5

0

2921 11 10

Metil-amin, di- vagy trimetil-amin (kivéve ezek sói)

6,5

0

2921 11 90

Metil-amin, di- vagy trimetil-amin sói

6,5

0

2921 19 10

Trietil-amin és sói

6,5

0

2921 19 30

Izopropil-amin és sói

6,5

0

2921 19 40

1,1,3,3-tetrametil-butilamin

Mentes

0
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2921 19 50

Dietil-amin és sói

5,7

0

2921 19 80

Aciklikus monoaminok és származékaik; valamint ezek sói (kivéve me tilamin, dimetil-amin, trimetil-amin, dietil-amin, trietil-amin, izopropil- amin
és sói, és 1,1,3,3-tetrametil-butilamin)

6,5

0

2921 21 00

Etilén-diamin és sói

6

0

2921 22 00

Hexametilén-diamin és sói

6,5

0

2921 29 00

Aciklikus poliaminok és származékaik; ezek sói (kivéve etilén-diamin és
hexametilén-diamin és ezek sói)

6

0

2921 30 10

Ciklohexil-amin és ciklohexil-dimetil-amin és ezek sói

6,3

0

2921 30 91

1,3-ciklohexilén-diamin (1,3-diamino-ciklohexán)

Mentes

0

2921 30 99

Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén mono- vagy poliaminok és ezek szár
mazékai; ezek sói (kivéve ciklohexil-amin és ciklohexil-dimetil-amin és
ezek sói, és 1,3-ciklohexilén-diamin (1,3-diamino-ciklohexán))

6,5

0

2921 41 00

Anilin és sói (kivéve: a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

6,5

0

2921 42 10

Halogén-, szulfo-, nitro- és nitrozo anilinszármazékok és ezek sói

6,5

0

2921 42 90

Anilinszármazékok és ezek sói (kivéve halogén-, szulfo-, nitro- és nit
rozo anilinszármazékok és ezek sói)

6,5

0

2921 43 00

Toluidinek és származékaik; valamint ezek sói

6,5

0

2921 44 00

Difenil-amin és származékai; valamint ezek sói

6,5

0

2921 45 00

1-naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin (béta-naftilamin) és szárma
zékaik; valamint ezek sói

6,5

0

2921 46 00

Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfeta
min (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN),
mefenorex (INN) és fentermin (INN); valamint ezek sói

Mentes

0

2921 49 10

Xilidinek és származékaik; valamint ezek sói

6,5

0

2921 49 80

Aromás monoaminok és származékaik; valamint ezek sói (kivéve ani lin,
toluidinek, difenil-amin, 1-naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin (bétanaftilamin), xilidinek és származékaik; valamint ezek sói, amfeta min
(INN), benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN), etilamfetamin (INN),
fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefe norex
(INN), és fentermin (INN); és ezek sói)

6,5

0
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2921 51 11

m-feniléndiamin, legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú, és amely leg
feljebb 1 tömegszázalék vizet, legfeljebb 200 mg/kg o-feniléndiamint és
legfeljebb 450 mg/kg p-feniléndiamint tartalmaz

Mentes

0

2921 51 19

o-, m- és p-fenilén-diamin, diamino-toluolok és ezek halogén-, szulfo-,
nitro- és nitrozoszármazékai; ezek sói, (kivéve m-feniléndiamin, leg alább
99 tömegszázalékos tisztaságú, és amely legfeljebb 1 tömegszáza lék vizet,
legfeljebb 200 mg/kg o-feniléndiamint és legfeljebb 450 mg/ kg pfeniléndiamint tartalmaz)

6,5

0

2921 51 90

o-, m- és p-fenilén-diamin vagy diamino-toluolok származékai ezek sói
(kivéve halogén-, szulfo-, nitro- és nitrozo származékok és ezek sói)

6,5

0

2921 59 10

m-fenilénbisz(metilamin)

Mentes

0

2921 59 20

2,2'-diklór-4,4'-metilén-dianilin

Mentes

0

2921 59 30

4,4′-bi-o-toluidin

Mentes

0

2921 59 40

1,8-naftilén-diamin

Mentes

0

2921 59 90

Aromás poliaminok és származékaik; ezek sói (kivéve ortofenilén-dia
min, metafeniléndiamin, parafenilén-diamin, vagy diamino-tolulok és
származékaik, és ezek sói, metafenilénbisz(metilamin), 2,2′-dikloro- 4,4′metilén-dianilin; 4,4′-bi-ortotoluidin; 1,8-naftilén-diamin)

6,5

0

2922 11 00

Monoetanol-amint és sói

6,5

0

2922 12 00

Dietanol-amin és sói

6,5

0

2922 13 10

Trietanol-amin

6,5

0

2922 13 90

Trietanol-amin sói

6,5

0

2922 14 00

Dextropropoxifén (INN) és sói

Mentes

0

2922 19 10

N-etil-dietanolmin

6,5

0

2922 19 20

2,2'-metil-iminodietanol (N-metil-dietanol-amin)

6,5

0

2922 19 80

Aminoalkoholok, ezek éterei és észterei; ezek sói (kivéve amelyek egy nél
több fajta oxigén-funkciós csoportot tartalmaznak, a monoetanol- amint, a
dietanol-amint, a trietanol-amint, dextropropoxifént (INN) és ezek sóit, és
N-etil-dietanolmint, valamint 2,2'-metil-iminodietanolt (N- metil-dietanolamin))

6,5

0

2922 21 00

Amino-hidroxi-naftalén-szulfonsavak és ezek sói

6,5

0
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2922 29 00

Aminonaftolok és más aminofenolok (kivéve amelyek egynél több fajta
oxigén-funkciós csoportot tartalmaznak; ezek éterei és észterei; aminohidroxi-naftalén-szulfonsavak és ezek sói)

6,5

0

2922 31 00

Amfepramon (INN), metadon (INN) és normetadon (INN), és ezek sói

Mentes

0

2922 39 00

Aminoaldehidek, aminoketonok és aminokinonok; ezek sói (kivéve
amelyek egynél több fajta oxigén-funkciós csoportot tartalmaznak, és
kivéve amfepramon (INN), metadon (INN) és normetadon (INN), és
ezek sói)

6,5

0

2922 41 00

Lizin és észterei; valamint ezek sói

6,3

0

2922 42 00

Glutaminsav és sói

6,5

0

2922 43 00

Antranilsav és sói

6,5

0

2922 44 00

Tilidin (INN) és sói

Mentes

0

2922 49 10

Glicin

6,5

0

2922 49 20

Béta alanin

Mentes

0

2922 49 95

Aminosavak és észtereik; ezek sói (kivéve amelyek egynél több fajta
oxigén-funkciós csoportot tartalmaznak, lizin és észterei, és ezek sói,
glutaminsav, antranilsav, tilidin (INN) és sói, glicin és béta alanin)

6,5

0

2922 50 00

Aminoalkohol-fenolok, aminosav-fenolok és más, oxigénfunkciós cso
portot tartalmazó aminovegyületek (kivéve aminoalkoholok, aminonaf
tolok és más aminofenolok ezek éterei, észterei és sói, aminoaldehidek,
aminoketonok és aminokinonok, és ezek sói, aminosavak és észtereik,
valamint sóik)

6,5

0

2923 10 00

Kolin és sói

6,5

0

2923 20 00

Lecitinek és más foszforaminolipidek, vegyileg nem meghatározottak is

5,7

0

2923 90 00

Negyedrendű ammóniumsók és hidroxidok (kivéve kolin és sói)

6,5

0

2924 11 00

Meprobamát (INN)

Mentes

0

2924 12 00

Fluoracetamid (ISO), monokrotofosz (ISO) és foszfamidon (ISO)

6,5

0

2924 19 00

Aciklikus amidok, aciklikus karbamátok is, és ezek származékai, vala
mint ezek sói (kivéve meprobamát (INN), fluoracetamid (ISO), monok
rotofosz (ISO) és foszfamidon (ISO))

6,5

0
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2924 21 10

Izoproturon (ISO)

6,5

0

2924 21 90

Ureinek és származékaik, valamint sóik (kivéve izoproturon (ISO))

6,5

0

2924 23 00

2-acetamido-benzoesav (N-acetil-antranilsav) és sói

6,5

0

2924 24 00

Etinamát (INN)

Mentes

0

2924 29 10

Lidokain (INN)

Mentes

0

2924 29 30

Paracetamol (INN)

6,5

0

2924 29 95

Ciklikus amidok (ciklikus karbamátok is) és származékaik; ezek sói (ki
véve ureinek és származékaik, valamint sóik, 2-acetamido-benzoesav (Nacetil-antranilsav) és sói, valamint etinamát (INN), lidokain (INN) és
paracetamol (INN))

6,5

0

2925 11 00

Szaharin és sói

6,5

0

2925 12 00

Glutetimid (INN)

Mentes

0

2925 19 10

3,3',4,4',5,5',6,6'-oktabróm-N,N'-etilén-diftálimid

Mentes

0

2925 19 30

N,N'-etilén bisz(4,5-dibróm hexahidro-3,6-metanoftálimid)

Mentes

0

2925 19 95

Imidek és származékaik; ezek sói (kivéve szaharin és sói, glutetimid
(INN), 3,3',4,4',5,5',6,6'-oktabróm-N,N'-etilén-diftálimid, N,N'-etilén bisz (4,5dibróm hexahidro-3,6-metanoftálimid) és a higany szerves vagy szervetlen
vegyületei)

6,5

0

2925 21 00

Klórdimeform (ISO)

6,5

0

2925 29 00

Iminek és származékaik; ezek sói (kivéve klórdimeform (ISO))

6,5

0

2926 10 00

Akrilonitril

6,5

0

2926 20 00

1-ciano-guanidin (dicián-diamid)

6,5

0

2926 30 00

Fenproporex (INN) és sói; metadon (INN) intermedier (4-ciano-2-dime
tilamino-4,4-difenilbután)

6,5

0

2926 90 20

Izoftalonitril

6

0

2926 90 95

Nitril-funkciós vegyületek (kivéve akrilnitril, 1-ciánguanidin [dicián-dia mid],
fenproporex (INN) és ezek sói; metadon (INN) intermedier (4- ciano-2dimetilamino-4,4-difenilbután) és izoftalonitril)

6,5

0
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6,5

0

Mentes

0

2927 00 00

Diazo-, azo- vagy azoxivegyületek

2928 00 10

N,N-bisz(2-metoxietil)hidroxilamin

2928 00 90

Hidrazin vagy hidroxilamin szerves származékai (kivéve N,N-bisz(2-me
toxietil)hidroxilamin)

6,5

0

2929 10 10

Metil-fenilén diizocianátok (toluol diizocianátok)

6,5

0

2929 10 90

Izocianátok (kivéve metil-fenilén diizocianátok (toluol diizocianátok)

6,5

0

2929 90 00

Más nitrogénfunkciós vegyületek (kivéve aminfunkciós vegyületek; ami
novegyületek oxigén-funkciós csoporttal negyedrendű ammóniumsók és
hidroxidok; lecitinek és más foszforamino-lipidek; karboxiamid-funk ciós
vegyületek; karbonsavak amidfunkciós vegyületei; karboxi-imidfunkciós, iminfunkciós vagy nitril-funkciós vegyületek; diazo-, azovagy azoxivegyületek; hidrazin vagy hidroxilamin szerves származékai,
valamint izocianátok)

6,5

0

2930 20 00

Tiokarbamátok és ditiokarbamátok (kivéve: a higany szerves vagy szer
vetlen vegyületei)

6,5

0

2930 30 00

Mono-, di- vagy tetraszulfid-tiuram

6,5

0

2930 40 10

Metionin (INN)

Mentes

0

2930 40 90

Metionin (kivéve Metionin (INN)

6,5

0

2930 50 00

Kaptafol (ISO) és metamidofosz (ISO)

6,5

0

2930 90 13

Cisztein és cisztin

6,5

0

2930 90 16

Cisztein vagy cisztin származékai

6,5

0

2930 90 20

Tiodiglikol (INN) (2,2'-tiodietanol)

6,5

0

2930 90 30

DL-2-hidroxi-4-(metiltio)butirsav

Mentes

0

2930 90 40

2,2'-tiodietil bisz[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát]

Mentes

0

2930 90 50

4-metil-2,6-bisz(metiltio)-m-feniléndiamin és 2-metil-4,6-bisz(metiltio)- mfeniléndiamin izomerek keveréke

Mentes

0
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2930 90 85

Szerves tiovegyületek (kivéve tiokarbamátok és ditiokarbamátok,
mono-, di- vagy tetraszulfid-tiuram, metionin, kaptafol (ISO) és meta
midofosz (ISO), cisztein vagy cisztin és ezek származékai, tiodiglikol
(INN) (2,2'-tiodietanol), DL-2-hidroxi-4-(metiltio)butirsav, 2,2'-tiodietil bisz[3(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionát], 4-metil-2,6-bisz(me tiltio)-mfeniléndiamin és 2-metil-4,6-bisz(metiltio)-m-feniléndiamin izomerek
keveréke)

6,5

0

2931 00 10

Dimetil-metilfoszfonát

6,5

0

2931 00 20

Metil-foszfonil-difluorid (metilfoszfon-difluorid)

6,5

0

2931 00 30

Metil-foszfonil-diklorid (metilfoszfon-diklorid)

6,5

0

2931 00 95

Vegyileg elkülönített szerves-szervetlen vegyületek, máshol meg nem
nevezett (kivéve a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

6,5

0

2932 11 00

Tetrahirdrofurán

6,5

0

2932 12 00

2-furaldehid (furfuraldehid)

6,5

0

2932 13 00

Furfuril-alkohol és tetrahidrofurfuril-alkohol

6,5

0

2932 19 00

Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek, szerkezetükben nem
fuzionált (kondenzált) furángyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek
(kivéve tetrahirdrofurán, 2-furaldehid (furfuraldehid), furfu ril-alkohol és
tetrahidrofurfuril-alkohol)

6,5

0

2932 21 00

Kumarin, metilkumarinek és etilkumarinek

6,5

0

2932 29 10

Fenolftalein

Mentes

0

2932 29 20

1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxi-karbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,
benzo[de]izokrom-1-il]-6-oktadeciloxi-2-naftoesav

Mentes

0

2932 29 30

3'-kloro-6'-ciklohexilamino-spiro[izobenzofuran-1(3H),

Mentes

0

2932 29 40

6'-(N-Etil-p-toluidino)-2'-metilspiro[izobenzofuran-1(3H), 9'-xantén]-3- on

Mentes

0

2932 29 50

Metil-6-dokosziloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalin-2-karboxilát

Mentes

0

2932 29 60

gamma-Butirolakton

6,5

0
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2932 29 85

Laktonok (kivéve kumarin, metilkumarinek és etilkumarinek, fenolfta
lein;
1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metoxikarbonil-1-naftil)-3-oxo-1H,3Hbenzo[de]izokromen-1-il]-6-oktadeciloxi-2-nafténsav;
3′-kloro-6′-ciklo
hexilamin-spiro[izobenzofurán-1(3H),9′-xantén]-3-on;
6′-(N-etil-p-to
luidin)-2′-metilspiro[izobenzofurán-1(3H),9′-xantén]-3-on;
metil-6-do
kosziloxi-1-hidroxi-4-[1-(4-hidroxi-3-metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,
3Hnafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalin-2-karboxilát, gamma-butirolakton és a
higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

6,5

0

2932 91 00

Izoszafrol

6,5

0

2932 92 00

1-(1,3-benzodioxol-5-il)propan-2-on

6,5

0

2932 93 00

Piperonal

6,5

0

2932 94 00

Szafrol

6,5

0

2932 95 00

Tetrahidro-kannabinol (valamennyi izomer)

6,5

0

2932 99 50

4-tagú gyűrűs epoxidok

6,5

0

2932 99 70

Acetálok, ciklikus acetálok és belső félacetálok, más oxigénfunkciós
csoporttal is, ezek halogén-, szulfo-, nitro vagy nitrozoszármazékai (ki
véve szafrol, izoszafrol, piperonal, 1-(1,3-benzodioxol-5-il)propan-2- on)

6,5

0

2932 99 85

Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek (kivéve szerkeze
tükben nem fuzionált (kondenzált) furángyűrűt hidrogénezve is tartal
mazó vegyületek, laktonok, izoszafrol, 1-(1,3-benzodioxol-5-il)propan- 2on, piperonal, szafrol, tetrahidro-kannabinol (valamennyi izomer), 4- tagú
gyűrűs epoxidok, ciklikus acetálok és belső félacetálok, más oxi
génfunkciós csoporttal is, ezek halogén-, szulfo-, nitro vagy nitrozo
származékai és a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

6,5

0

2933 11 10

Propifenazon

Mentes

0

2933 11 90

Fenazon (antipirin) és származékai (kivéve propifenazon (INN))

6,5

0

2933 19 10

Fenilbutazon (INN)

Mentes

0

2933 19 90

Kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyüle tek,
nem fuzionált pirazolgyűrűt hidrogénezve is tartalmazó vegyületek (kivéve
fenazon (antipirin) és származékai és fenilbutazon (INN))

6,5

0

2933 21 00

Hidantoin és származékai

6,5

0

2933 29 10

Nafazolin-hidroklorid (INNM) és nafazolin-nitrát (INNM); fentolamin
(INN); tolazolin-hidroklorid (INNM)

Mentes

0
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2933 29 90

Kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyüle tek,
szerkezetükben nem fuzionált imidazolgyűrűt hidrogénezve is tar talmazó
vegyületek (kivéve hidantoin és származékai, nafazolin-hidrok lorid
(INNM) és nafazolin-nitrát (INNM), fentolamin (INN) és olazolinhidroklorid (INNM))

6,5

0

2933 31 00

Piridin és sói

5,3

0

2933 32 00

Piperidin és sói

6,5

0

2933 33 00

Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), brómazepám
(INN), difenoxin (INN), difenoxilát (INN), dipipanon (INN), fentanil
(INN), ketobemidon (INN), metilfenidát (INN), pentazocin (INN), petidin
(INN), petidin (INN) intermedier A, fenciklidin (INN), (PCP), fenoperidin
(INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) és trimeperi din
(INN); és ezek sói

6,5

0

2933 39 10

Iproniazid (INN); ketobemidon-hidroklorid (INNM); piridosztigmin-bro mid
(INN)

Mentes

0

2933 39 20

2,3,5,6-tetraklór-piridin

Mentes

0

2933 39 25

3,6-diklór-piridin-2-karboxilsav

Mentes

0

2933 39 35

2-hidroxietilammónium-3,6-dikloropiridin-2-karboxilát

Mentes

0

2933 39 40

2-butoxietil(3,5,6-triklór-2-piridiloxi)acetát

Mentes

0

2933 39 45

3,5-dikloro-2,4,6-trifluoropiridin

Mentes

0

2933 39 50

Fluroxipir (ISO), metil-észter

4

0

2933 39 55

4-metilpiridin

Mentes

0

2933 39 99

Kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyüle tek,
szerkezetükben nem fuzionált piridingyűrűt hidrogénezve is tartal mazó
vegyületek (kivéve piridine, piperidin, alfentanil (INN), anileridin (INN),
bezitramid (INN), brómazepám (INN), difenoxin (INN), difenoxi lát
(INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfe nidát
(INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) intermedier A,
fenciklidin (INN), (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritra mid
(INN), propiram (INN) és trimeperidin (INN); és ezek sói, valamint
iproniazid (INN), ketobemidon-hidroklorid (INNM), piridosztigmin-bro mid
(INN), 2,3,5,6-tetraklór-piridin, 3,6-diklór-piridin-2-karboxilsav, 2hidroxietilammónium-3,6-dikloropiridin-2-karboxilát,
2-butoxietil
(3,5,6-triklór-2-piridiloxi)acetát, 3,5-dikloro-2,4,6-trifluoropiridin, flu
roxipir (ISO), metil-észter, 4-metilpiridin és a higany szerves vagy szer
vetlen vegyületei)

6,5

0

2933 41 00

Levorfanol (INN) és sói

Mentes

0
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5,5

0

Mentes

0

2933 49 10

Kinolin halogénszármazékai; kinolin-karbonsavak származékai

2933 49 30

Dextrometorfán (INN) és sói

2933 49 90

Kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyüle tek,
szerkezetükben nem fuzionált kinolin vagy izokinolin gyűrűrend szert
hidrogénezve is tartalmazó vegyületek (kivéve levorfanol (INN),
dextrometorfán (INN) és sóik, kinolin halogénszármazékai, kinolin-kar
bonsavak származékai és a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

6,5

0

2933 52 00

Malonilkarbamid (barbitursav) és sói

6,5

0

2933 53 10

Fenobarbitál (INN), barbitál (INN) és ezek sói

Mentes

0

2933 53 90

Allobarbitál (INN), amobarbitál (INN), butálbitál (INN), butobarbitál
(INN), ciklobarbitál (INN), metilfenobarbitál (INN), pentobarbitál (INN),
szekbutabarbitál (INN), szekobarbitál (INN) és vinilbitál (INN); és ezek
sói

6,5

0

2933 54 00

Malinilkarbamid (barbitursav) származékai ás ezek sói (kivéve a malonil
karbamid sói)

6,5

0

2933 55 00

Loprazolám (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) és zipeprol
(INN), és ezek sói

Mentes

0

2933 59 10

Diazinon (ISO)

Mentes

0

2933 59 20

1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktán (trietilén-diamin)

Mentes

0

2933 59 95

Kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus, szerkeze tükben
pirimidingyűrűt hidrogénezve is, vagy piperazingyűrűt tartal mazó
vegyületek (kivéve malonil-karbamid (barbitursav) és származé kai,
allobarbitál (INN), amobarbitál (INN), barbitál (INN), butálbitál (INN),
butobarbitál (INN), ciklobarbitál (INN), metilfenobarbitál (INN),
pentobarbitál (INN), fenobarbitál (INN), szekbutabarbitál (INN), szeko
barbitál (INN) és vinilbitál (INN), loprazolám (INN), meklokvalon (INN),
metakvalon (INN) és zipeprol (INN), és ezek sói, valamint diazinon
(ISO) és 1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktán (trietilén-diamin))

6,5

0

2933 61 00

Melamin

6,5

0

2933 69 10

Atrazin (ISO) propazin (ISO); szimazin (ISO); hexahidro-1,3,5-trinitro1,3,5-triazin (hexogén, trimetilén-trinitramin)

5,5

0

2933 69 20

Meténamin (INN) (hexametilén-tetramin)

Mentes

0

2933 69 30

2,6-di-tercbutil-4-[4,6-bisz(oktiltio)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenol

Mentes

0
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2933 69 80

Kizárólag nitrogén-heteroatomokat tartalmazó heterociklikus vegyüle tek,
szerkezetükben nem fuzionált triazingyűrűt (hidrogénezve is) tar talmazó
vegyületek (kivéve melamin, atrazin (ISO), propazin (ISO), szi mazin
(ISO);
hexa-hidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
(hexogén,
trimeti
léntrinitramin), meténamin (INN) (hexametilén-tetramin) és 2,6-di-terc butil4-[4,6-bisz(oktiltio)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenol)

6,5

0

2933 71 00

6-hexánlaktám (epszilon-kaprolaktám)

6,5

0

2933 72 00

Klobazám (INN) és metiprilon (INN)

Mentes

0

2933 79 00

Laktámok (kivéve 6-hexánlaktám (epszilon-kaprolaktám), klobazám (INN),
metiprilon (INN) és a higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

6,5

0

2933 91 10

Klórdiazepoxid (INN)

Mentes

0

2933 91 90

Alprazolám (INN), kamazepám (INN), klonazepám (INN), klorazepát,
delorazepám (INN), diazepám (INN), estazolám (INN), etil-loflazepát
(INN), fludiazepám (INN), flunitrazepám (INN), flurazepám (INN), hala
zepám (INN), lorazepám (INN), lormetazepám (INN), mazindol (INN),
medazepám (INN), midazolám (INN), nimetazepám (INN), nitrazepám
(INN), nordazepám (INN), oxazepám (INN), pinazepám (INN), praze
pám (INN), pirovaleron (INN), temazepám (INN), tetrazepám (INN) és
triazolám (INN) és ezek sói, valamint klórdiazepoxid (INN) sói

6,5

0

2933 99 10

Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol)

6,5

0

2933 99 20

Indol, 3-metilindol (szkatol), 6-allil-6,7-dihidro-5H-dibenz[c,e]azepin
(azapetin), fenindamin (INN) és ezek sói; imipramin-hidroklorid
(INNM)

5,5

0

2933 99 30

Monoazepinek

6,5

0

2933 99 40

Diazepinek

6,5

0

2933 99 50

2,4-di-tercbutil-6-(5-klorobenzotriazol-2-il)fenol

Mentes

0

2933 99 90

Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek (kivéve amelyek
nem fuzionált pirazol- imidazol-, piridin- vagy triazolgyűrűt hidrogé
nezve is tartalmaznak, szerkezetükben nem fuzionált kinolin vagy izo
kinolin gyűrűrendszert hidrogénezve is tartalmazó vegyületek, vagy pi
perazingyűrűt tartalmazó vegyületek, laktámok, alprazolam (INN), ka
mazepam (INN), klórdiazepoxid (INN), klonazepam (INN), klórazepat,
delorazepam (INN), diazepam (INN), esztazolam (INN), etilloflazepat
(INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), hala
zepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN),
medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam
(INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), praze
pam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN),
triazolam (INN), és ezek sói, benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimida
zol), indol, 3-metilindol (szkatol), 6-allil-6,7-dihidro-5H-dibenz[c,e]aze
pin (azapetin), fenindamin (INN), és ezek sói, imipramin-hidroklorid
(INNM), monoazepinek, diazepinek és 2,4-di-tercbutil-6-(5-kloroben
zotriazol-2-il)fenol)

6,5

0
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2934 10 00

Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) tiazolgyűrűt hidrogénezve is
tartalmazó heterociklikus vegyületek

6,5

0

2934 20 20

Di(benzotiazol-2-il)diszulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) és
sói

6,5

0

2934 20 80

Szerkezetükben benzotiazol gyűrűrendszert hidrogénezve is tartalmazó
heterociklikus vegyületek, tovább nem fuzionálva (kivéve di(benzotia zol2-il)diszulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) és sói, vala mint a
higany szerves vagy szervetlen vegyületei)

6,5

0

2934 30 10

Tietilperazin (INN); tioridazin (INN) és sói

Mentes

0

2934 30 90

Fenotiazin-gyűrű-rendszert szerkezetében (hidrogénezve is) tartalmazó
vegyületek tovább nem fuzionálva (kondenzálva)(kivéve tietilperazin
(INN), tioridazin (INN) és sói)

6,5

0

2934 91 00

Aminorex (INN), brotizolám (INN), klotiazepám (INN), kloxazolám
(INN), dextromoramid (INN), haloxazolám (INN), ketazolám (INN), me
zokarb (INN), oxazolám (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN),
fenmetrazin (INN) és szufentanil (INN) és ezek sói

Mentes

0

2934 99 10

Klórprotixén (INN); tenalidin (INN), tartarátjai és maleátjai

Mentes

0

2934 99 20

Furazolidon (INN)

Mentes

0

2934 99 30

7-amino-cefalosporánsav

Mentes

0

2934 99 40

(6R,7R)-3-acetoximetil-7-[(R)-2-formiloxi-2-fenilacetamido]-8tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-én-2-karboxilsav sói és észterei

Mentes

0

2934 99 50

1-[2-(1,3-dioxan-2-il)etil]-2-metilpiridinium-bromid

Mentes

0

2934 99 90

Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározva is; Heterociklikus ve
gyületek (kivéve azokat oxigén-vagy nitrogén-heteroatomos vegyületek, a
szerkezetükben nem fuzionált tiazolgyűrűt tartalmazó vegyületek vagy
benzotiazol- vagy fenotiazin-gyűrűrendszert szerkezetében tartal mazó
vegyületek, vagy tovább fuzionálva, aminorex (INN), brotizolám (INN),
klotiazepám (INN), kloxazolám (INN), dextromoramid (INN), ha
loxazolám (INN), ketazolám (INN), mezokarb (INN), oxazolám (INN),
pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN), szufentanil
(INN), ezek tartarátjai és maleátjai, furazolidon (INN), 7-amino-cefalos
poránsav,
(6R,7R)-3-acetoximetil-7-[(R)-2-formiloxi-2-fenilacetamido]- 8oxo-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0]okt-2-én-2-karboxilsav sói és észterei, 1-[2(1,3-dioxan-2-il)etil]-2-metilpiridinium-bromid, és a higany szerves vagy
szervetlen vegyületei)

6,5

0

2935 00 10

3-{1-[7-(hexadecil szulfonilamino)-1H-indol-3-il]-3-oxo-1H, 3H-nafto
[1,8-cd]piran-1-il}-N,N-dimetil-1H-indol-7-szulfonamid

Mentes

0
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Mentes

0

6,5

0

2935 00 20

Metosulam (ISO)

2935 00 90

Szulfonamidok (kivéve 3-{1-[7-(hexadecil szulfonilamino)-1H-indol-3il]-3-oxo-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il}-N, N-dimetil-1H-indol-7-szul
fonamid és metosulam (ISO))

2936 21 00

A-vitamin és származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint hasz
nálnak

Mentes

0

2936 22 00

B1-vitamin és származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint hasz
nálnak

Mentes

0

2936 23 00

B2-vitamin és származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint hasz
nálnak

Mentes

0

2936 24 00

D- vagy DL-pantoténsav (B3- vagy B5-vitamin) és származékai, amelye
ket elsődlegesen, mint vitamint használnak

Mentes

0

2936 25 00

B6-vitamin és származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint hasz
nálnak

Mentes

0

2936 26 00

B12-vitamin és származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint
használnak

Mentes

0

2936 27 00

C-vitamin és származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint hasz
nálnak

Mentes

0

2936 28 00

E-vitamin és származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint hasz
nálnak

Mentes

0

2936 29 10

B9-vitamin és származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint hasz
nálnak

Mentes

0

2936 29 30

H-vitamin és származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint hasz
nálnak

Mentes

0

2936 29 90

Vitaminok és származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint hasz
nálnak, nem keverve (kivéve A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, E, H
vi taminok és származékaik)

Mentes

0

2936 90 11

A és D vitamin természetes koncentrátumai

Mentes

0

2936 90 19

Vitaminok természetes koncentrátumai (kivéve A és D vitamin)

Mentes

0

2936 90 80

Provitaminok és vitaminok keverékei, oldószerekben is (kivéve vitami nok
természetes koncentrátumai)

Mentes

0

2937 11 00

Szomatropin, ennek főképp hormonként használt származékai és szer
kezeti analógjai

Mentes

0

2937 12 00

Inzulin és sói, amelyeket elsődlegesen hormonként használnak

Mentes

0
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2937 19 00

Polipeptid hormonok, fehérje hormonok és glikoprotein hormonok,
ezek származékai és szerkezeti analógjai, amelyeket elsődlegesen hor
monként használnak (kivéve a szomatropin, ennek származékai és
szerkezeti analógjai)

Mentes

0

2937 21 00

Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) és prednizolon
(dehidrohidrokortizon)

Mentes

0

2937 22 00

Kortikoszteroid hormonok halogénezett származékai

Mentes

0

2937 23 00

Ösztrogének és progesztogének

Mentes

0

2937 29 00

Szteroid hormonok, ezek származékai és szerkezeti analógjai, amelye ket
elsődlegesen hormonként használnak (kivéve kortizon, hidrokorti zon,
prednizon (dehidrokortizon) és prednizolon (dehidrohidrokorti zon),
kortikoszteroid hormonok halogénezett származékai, ösztrogének és
progesztogének)

Mentes

0

2937 31 00

Epinefrin

Mentes

0

2937 39 00

Katecholamin hormonok, ezek származékai és szerkezeti analógjai,
amelyeket elsődlegesen hormonként használnak (kivéve epinefrin)

Mentes

0

2937 40 00

Aminosavszármazékok, amelyeket elsődlegesen hormonként használ nak

Mentes

0

2937 50 00

Prosztaglandinok, trombaxánok és leukotriének, ezek származékai és
szerkezeti analógjai, amelyeket elsődlegesen hormonként használnak

Mentes

0

2937 90 00

Természetes vagy szintetikus úton előállított hormonok; ezek szárma
zékai és szerkezeti analógjai, amelyeket elsődlegesen hormonként hasz
nálnak (kivéve polipeptid hormonok, fehérje hormonok, glikoprotein
hormonok, szteroid hormonok, katecholamin hormonok, prosztaglan
dinok, trombaxánok és leukotriének, ezek származékai és szerkezeti
analógjai és aminosavszármazékok)

Mentes

0

2938 10 00

Rutozid (rutin) és származékai

6,5

0

2938 90 10

Digitális glikozidok

6

0

2938 90 30

Glicirrizinsav és glicirrizinátok

5,7

0

2938 90 90

Természetes vagy szintetikus glikozidok, valamint ezek sói, éterei, észte rei
és más származékai (kivéve rutozid (rutin) és származékai, digitális
glikozidok, glicirrizinsav és glicirrizinátok)

6,5

0

2939 11 00

Mákszalma-koncentrátum; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein
(INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon
(INN), morfin, nikomorfin (INN), oxikodon (INN), oximorfon (INN), fol
kodin (INN), tebakon (INN) és tebain, valamint ezek sói

Mentes

0
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2939 19 00

Ópium alkaloidái és származékai, ezek sói (kivéve mákszalma-koncent
rátum; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin,
etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin,
nikomorfin (INN), oxikodon (INN), oximorfon (INN), folkodin (INN), te
bakon (INN) és tebain, valamint ezek sói)

Mentes

0

2939 20 00

Kínafa (cinchona) alkaloidjai és származékai; valamint ezek sói

Mentes

0

2939 30 00

Koffein és sói

Mentes

0

2939 41 00

Efedrin és sói

Mentes

0

2939 42 00

Pszeudoefedrin (INN) és sói

Mentes

0

2939 43 00

Katin (INN) és sói

Mentes

0

2939 49 00

Efedrinek és sói (kivéve efedrin, pszeudoefedrin (INN), katin (INN), és
ezek sói)

Mentes

0

2939 51 00

Fenetillin (INN) és sói

Mentes

0

2939 59 00

Teofillin és aminofillin (teofillin-etiléndiamin) és származékai, valamint sói
(kivéve fenetillin (INN) és sói)

Mentes

0

2939 61 00

Ergometrin (INN) és sói

Mentes

0

2939 62 00

Ergotamin (INN) és sói

Mentes

0

2939 63 00

Lizergsav és sói

Mentes

0

2939 69 00

Anyarozs alkaloidja és származékai; ezek sói (kivéve izergsav, ergota min
ésergometrin, valamint ezek sói)

Mentes

0

2939 91 11

Nyers kokain

Mentes

0

2939 91 19

Kokain és sói (kivéve nyers kokain)

Mentes

0

2939 91 90

Ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin race
mát, ezek sói, észterei és más származékai, valamint kokain észterei és más
származékai (kivéve a kokain sói)

Mentes

0

2939 99 00

Természetes vagy szintetikus úton előállított növényi alkaloidák és ezek sói,
éterei, észterei és más származékai (kivéve ópium alkaloidái, kínafa
(cinchona) alkaloidjai, teofillin, aminofillin (teofillin-etiléndiamin), anya rozs
alkaloidja, ezek sói, és származékai, kokain, ekgonin, levometam fetamin,
metamfetamin (INN), metamfetamin racemát, ezek sói, észterei és más
származékai, koffein és efedrinek és ezek sói)

Mentes

0
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2940 00 00

Vegyileg tiszta cukrok (kivéve a szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és
fruktóz); cukoréterek, -acetálok és -észterek és ezek sói (kivéve termé
szetes vagy szintetikus úton előállított provitaminok, vitaminok, hor
monok, glikozidok, növényi alkaloidák, ezek sói, éterei, észterei és
egyéb származékai)

6,5

0

2941 10 10

Amoxicillin (INN) és sói

Mentes

0

2941 10 20

Ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN), és sóik

Mentes

0

2941 10 90

Penicillinek és származékaik penicillin-savszerkezetekkel; ezek sói (ki
véve ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN), és sóik)

Mentes

0

2941 20 30

Dihidrosztreptomicin, sói, észterei és hidrátjai

5,3

0

2941 20 80

Sztreptomicinek és származékaik; ezek sói (kivéve dihidrosztreptomi cin,
sói, észterei és hidrátjai)

Mentes

0

2941 30 00

Tetraciklinek és származékaik; valamint ezek sói

Mentes

0

2941 40 00

Klóramfenikol és származékai; valamint ezek sói

Mentes

0

2941 50 00

Eritromicin és származékai; valamint ezek sói

Mentes

0

2941 90 00

Antibiotikumok (kivéve penicillinek és származékaik penicillin-savszer
kezetekkel, ezek sói, sztreptomicinek, tetraciklinek, klóramfenikol, erit
romicin, ezek származékai és sói)

Mentes

0

2942 00 00

Máshol nem említett elkülönített, vegyileg meghatározott szerves ve
gyületek

6,5

0

3001 20 10

Emberi eredetű mirigy vagy más szerv vagy ezek váladékainak kivonata
organoterápiás használatra

Mentes

0

3001 20 90

Állati eredetű mirigy vagy más szerv vagy ezek váladékainak kivonata
organoterápiás használatra

Mentes

0

3001 90 20

Mirigy és más szerv organoterápiás használatra szárítva, porítva is, és
másutt nem említett emberi eredetű anyag terápiás vagy megelőzési célra
előkészítve

Mentes

0

3001 90 91

Heparin és sói

Mentes

0

3001 90 98

Mirigy és más szerv organoterápiás használatra szárítva, porítva is, és
másutt nem említett állati eredetű anyag terápiás vagy megelőzési célra
előkészítve

Mentes

0

3002 10 10

Ellenszérumok

Mentes

0
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3002 10 91

Hemoglobin, hemoglobulinok és szeroglobulinok

Mentes

0

3002 10 95

Emberi vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek bio
technológiai eljárással előállítva is (kivéve antiszérum, hemoglobin, he
moglobulinok és szeroglobulinok)

Mentes

0

3002 10 99

Állati eredetű vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek
biotechnológiai eljárással előállítva is (kivéve antiszérum, hemoglobin,
hemoglobulinok és szeroglobulinok)

Mentes

0

3002 20 00

Vakcinák embergyógyászati célra

Mentes

0

3002 30 00

Vakcinák állatgyógyászati célra

Mentes

0

3002 90 10

Emberi vér;

Mentes

0

3002 90 30

Állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve

Mentes

0

3002 90 50

Mikrobiológiai kultúrák (kivéve élesztő)

Mentes

0

3002 90 90

Toxinok és hasonló áru, pl. plasmodia (kivéve vakcinák és mikroorga
nizmus kultúrák)

Mentes

0

3003 10 00

Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógy
szerek vagy sztreptomicinek vagy származékaik, nem kimért adagok ban
vagy nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

Mentes

0

3003 20 00

Antibiotikumot tartalmazó gyógyszerek, nem kimért adagokban vagy a
kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve (kivéve penicillinsavszerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy
sztreptomicinek és származékaik)

Mentes

0

3003 31 00

Inzulint tartalmazó gyógyszerek, nem kimért adagokban vagy a kiske
reskedelmi forgalom számára kiszerelve

Mentes

0

3003 39 00

Hormonokat tartalmazó, vagy hormonként használt szteroidok, de nem
antibiotikum-tartalmú gyógyszerek, nem kimért adagokban vagy a
kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve (kivéve inzulint tartal mazó
gyógyszerek)

Mentes

0

3003 40 00

Alkaloida vagy alkaloidaszármazék-tartalmú, de hormont, hormonként
használt szteroidokat és antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek, nem
kimért adagokban vagy a kiskereskedelmi forgalom számára kisze relve

Mentes

0

3003 90 10

Jód- vagy jódvegyület tartalmú gyógyszerek, nem kimért adagokban
vagy a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve

Mentes

0
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3003 90 90

Gyógyszerek, amelyek két vagy több alkotórész összekeverésével ké
szültek, terápiás vagy megelőzési célra, nem kimért adagokban vagy a
kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve (kivéve hormonokat tar
talmazó, vagy hormonként használt szteroidok, de nem antibiotikumtartalmú gyógyszerek, alkaloidák vagy származékaik, szteroidok és anti
biotikumok, és a 3002, 3005 vagy 3006 vtsz. alá tartozó termékek)

Mentes

0

3004 10 10

Aktív anyagként csak penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy szárma
zékait tartalmazó gyógyszerek, kimért adagokban (beleértve a bőrön
keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) vagy a kiskereskede
lemben szokásos kiszerelésben

Mentes

0

3004 10 90

Sztreptomicint vagy ezek származékait tartalmazó gyógyszerek, penicil
linnel és származékaival kombinálva is, kimért adagokban (beleértve a
bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) vagy a kiske
reskedelemben szokásos kiszerelésben (kivéve csak penicillinsav-szerke zetű
penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek)

Mentes

0

3004 20 10

Antibiotikumot tartalmazó gyógyszerek, a kiskereskedelemben szoká sos
kiszerelésben (kivéve penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy szár
mazékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomicinek és származé kaik)

Mentes

0

3004 20 90

Antibiotikumot tartalmazó gyógyszerek, kimért adagokban (beleértve a
bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) (kivéve peni
cillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógysze rek
vagy sztreptomicinek és származékaik, és amelyek kiskereskedelmi
forgalom számára elérhetők)

Mentes

0

3004 31 10

Inzulint tartalmazó, de nem antibiotikum-tartalmú gyógyszerek, a kiske
reskedelemben szokásos kiszerelésben

Mentes

0

3004 31 90

Inzulint tartalmazó, de nem antibiotikum-tartalmú gyógyszerek, kimért
adagokban (beleértve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készít
ményeket) (a kiskereskedelmi forgalom számára elérhetők kivételével)

Mentes

0

3004 32 10

Kortikoszteroid-hormonokat, ezek származékait vagy strukturális ana
lógjait tartalmazó, de nem antibiotikum-tartalmú gyógyszerek, a kiske
reskedelemben szokásos kiszerelésben

Mentes

0

3004 32 90

Kortikoszteroid-hormonokat, ezek származékait vagy strukturális ana
lógjait tartalmazó, de nem antibiotikum-tartalmú gyógyszerek, kimért
adagokban (beleértve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készít
ményeket) (a kiskereskedelmi forgalom számára elérhetők kivételével)

Mentes

0

3004 39 10

Hormont, hormonként használt szteroidokat tartalmazó,de nem antibi
otikum-tartalmú gyógyszerek, a kiskereskedelemben szokásos kiszere
lésben (kivéve inzulint vagy kortikoszteroid-hormonokat tartalmazó
gyógyszerek, ezek származékait vagy strukturális analógjait)

Mentes

0
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3004 39 90

Hormont, hormonként használt szteroidokat tartalmazó,de nem antibi
otikum-tartalmú gyógyszerek, kimért adagokban (beleértve a bőrön ke
resztül ható formába kiszerelt készítményeket) (az inzulint vagy korti
koszteroid-hormonokat tartalmazó gyógyszerek, ezek származékai vagy
strukturális analógjai és a kiskereskedelmi forgalom számára elér hetők
kivételével)

Mentes

0

3004 40 10

Alkaloida vagy alkaloidaszármazék-tartalmú, de hormont, hormonként
használt szteroidokat és antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek, a
kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

Mentes

0

3004 40 90

Alkaloida vagy alkaloidaszármazék-tartalmú, de hormont, hormonként
használt szteroidokat és antibiotikumot nem tartalmazó gyógyszerek,
kimért adagokban (beleértve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt
készítményeket) (a kiskereskedelmi forgalom számára elérhetők kivéte lével)

Mentes

0

3004 50 10

Provitaminokat és vitaminokat tartalmazó gyógyszerek (beleértve ezek
természetes koncentrátumait és származékait, amelyeket elsődlegesen mint
vitamint használnak, kiskereskedelem számára szokásos formában vagy
kiszerelésben

Mentes

0

3004 50 90

Provitaminokat és vitaminokat tartalmazó gyógyszerek (beleértve ezek
természetes koncentrátumait és származékait, amelyeket elsődlegesen mint
vitamint használnak, kimért adagokban (beleértve a bőrön keresz tül ható
kiszerelt készítményeket) (a kiskereskedelmi forgalom számára elérhetők
kivételével)

Mentes

0

3004 90 11

Jód- vagy jódvegyület tartalmú gyógyszerek, a kiskereskedelemben szo
kásos kiszerelésben

Mentes

0

3004 90 19

Kevert vagy nem kevert termékekből készült gyógyszerek, terápiás vagy
megelőzési célra, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben (kivéve
antibiotikumot tartalmazó gyógyszerek, hormont, hormonként hasz nált
szteroidokat tartalmazó, de nem antibiotikum-tartalmú gyógysze rek,
alkaloida vagy alkaloidaszármazék-tartalmú, de hormont és antibi
otikumot nem tartalmazó gyógyszerek, provitaminokat, vitaminokat, ezek
származékait tartalmazó vitaminként használt gyógyszerek, vala mint jódvagy jódvegyület tartalmú gyógyszerek)

Mentes

0

3004 90 91

Jód- vagy jódvegyület tartalmú gyógyszerek, kimért adagokban (bele
értve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) (a kiske
reskedelmi forgalom számára elérhetők kivételével)

Mentes

0

3004 90 99

Kevert vagy nem kevert termékekből készült gyógyszerek, terápiás vagy
megelőzési célra, kimért adagokban (beleértve a bőrön keresztül ható
formába kiszerelt készítményeket) (kivéve antibiotikumot tartalmazó
gyógyszerek, hormont, hormonként használt szteroidokat tartalmazó, de
nem antibiotikum-tartalmú gyógyszerek, alkaloida vagy alkaloida
származék-tartalmú, de hormont és antibiotikumot nem tartalmazó
gyógyszerek, provitaminokat, vitaminokat, ezek származékait tartal mazó
gyógyszerek, valamint jód- vagy jódvegyület tartalmú gyógysze rek)

Mentes

0
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3005 10 00

Ragtapaszok és más, tapadós felületű cikkek, impregnálva vagy gyógy
szerrel bevonva, illetve gyógykezelési, sebészeti, fogászati vagy állat
gyógyászati célokra, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

Mentes

0

3005 90 10

Vatta és vattából készült cikkek, impregnálva vagy gyógyszerrel be
vonva, illetve gyógykezelési, sebészeti, fogászati vagy állatgyógyászati
célokra, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

Mentes

0

3005 90 31

Géz és gézből készült cikkek, impregnálva vagy gyógyszerrel bevonva,
illetve gyógykezelési, sebészeti, fogászati vagy állatgyógyászati célokra, a
kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

Mentes

0

3005 90 51

Kötés és hasonló nem szőtt anyagból készült cikkek, impregnálva vagy
gyógyszerrel bevonva, illetve gyógykezelési, sebészeti, fogászati vagy ál
latgyógyászati célokra, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben (ki véve
vatta és vattából készült cikkek, géz és gézből készült cikkek, rag
tapaszok és más, tapadós felületű cikkek)

Mentes

0

3005 90 55

Kötés és hasonló nem szőtt anyagból készült cikkek, impregnálva vagy
gyógyszerrel bevonva, illetve gyógykezelési, sebészeti, fogászati vagy ál
latgyógyászati célokra, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben (ki véve
vatta és vattából készült cikkek, géz és gézből készült cikkek, rag
tapaszok és más, tapadós felületű cikkek)

Mentes

0

3005 90 99

Kötés és hasonló cikkek, impregnálva vagy gyógyszerrel bevonva, il
letve gyógykezelési, sebészeti, fogászati vagy állatgyógyászati célokra, a
kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben (kivéve textilanyagból,
ragtapaszok és más, tapadós felületű cikkek)

Mentes

0

3006 10 10

Steril sebészeti catgut

Mentes

0

3006 10 30

Steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem felszívódók is

6,5

0

3006 10 90

Steril sebészeti varróanyagok, beleértve a steril felszívódó sebészeti vagy
fogászati fonalakat (a catgut kivételével); sebészetben használt, ra
gasztóval ellátott steril gézszövet sebek lezárására; steril laminária és steril
laminária tampon; steril felszívódó sebészeti vagy fogászati vér
zéscsillapítók

Mentes

0

3006 20 00

Reagensek vércsoport és vérfaktor meghatározására

Mentes

0

3006 30 00

Röntgenkontraszt-készítmények; diagnosztikai reagensek betegek ki
vizsgálásához

Mentes

0

3006 40 00

Fogcement és más fogtömő anyagok; csontpótló cement

Mentes

0
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3006 50 00

Elsősegélydobozok és -készletek

Mentes

0

3006 60 11

Kémiai fogamzásgátló készítmények, amelyek hormonon alapulnak,
prosztaglandinok, trombaxánok és leukotriének, ezek származékai és
szerkezeti analógjai, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

Mentes

0

3006 60 19

Kémiai fogamzásgátló készítmények, amelyek hormonon alapulnak,
prosztaglandinok, trombaxánok és leukotriének, ezek származékai és
szerkezeti analógjai (a kiskereskedelmi forgalom számára elérhetők ki
vételével)

Mentes

0

3006 60 90

Kémiai fogamzásgátló készítmények, amelyek spermiciden alapulnak

Mentes

0

3006 70 00

Humán vagy állatgyógyászati felhasználásra szánt gél készítmény, ame
lyet sebészeti műtéteknél vagy fizikai vizsgálatoknál síkosító anyagként
vagy a test és az orvosi műszer között közvetítő anyagként alkalmaz
nak

6,5

0

3006 91 00

Osztómiás felhasználásra szánt eszközök

6,5

0

3006 92 00

Gyógyszerhulladék

Mentes

0

3101 00 00

Állati vagy növényi trágya, egymással keverve vagy vegyi kezeléssel is;
állati vagy növényi termékek keverésével vagy vegyi kezeléssel előállí
tott trágya (kivéve pellet vagy hasonló formában, valamint olyan cso
magolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot)

Mentes

0

3102 10 10

Karbamid, vizes oldatban is, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogén
tartalommal, szárazanyagra számítva (kivéve pellet vagy hasonló for
mában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem
haladja meg a 10 kg-ot

6,5

0

3102 10 90

Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalékos nitrogéntartalommal, száraz
anyagra számítva (kivéve ebbe az árucsoportba tartozó termékek tab
lettázva vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, ame
lyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot)

6,5

0

3102 21 00

Ammónium-szulfát (kivéve kivéve pellet vagy hasonló formában, vala
mint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a
10 kg-ot)

6,5

0

3102 29 00

Ammóniumszulfát és ammóniumnitrát kettős sói és keverékei (kivéve ebbe
az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló for mában,
valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja
meg a 10 kg-ot)

6,5

0

3102 30 10

Ammónium-nitrát vizes oldatban (kivéve olyan csomagolások, ame
lyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot)

6,5

0

3102 30 90

Ammónium-nitrát (kivéve vizes oldatban, pellet vagy hasonló formá ban,
valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem ha ladja
meg a 10 kg-ot)

6,5

0

3102 40 10

Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trá
gyázó anyag keveréke trágyázásra, legfeljebb 28 tömegszázalékos nitro
géntartalommal (kivéve pellet vagy hasonló formában, valamint olyan
csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot)

6,5

0
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3102 40 90

Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más szervetlen nem trá
gyázó anyag keveréke trágyázásra, több mint 28 tömegszázalékos nit
rogéntartalommal (kivéve pellet vagy hasonló formában, valamint
olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kgot)

6,5

0

3102 50 10

Természetes nátrium-nitrát (kivéve kivéve pellet vagy hasonló formá ban,
valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem ha ladja
meg a 10 kg-ot)

Mentes

0

3102 50 90

Nátrium-nitrát (kivéve természetes nátrium-nitrát, illetve nátrium-nitrát, pellet
vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, ame lyeknek a
bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot)

6,5

0

3102 60 00

Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (kivéve pel let
vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a
bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot)

6,5

0

3102 80 00

Karbamid és ammóniumnitrát keverékei vizes vagy ammoniás oldatban
(kivéve olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja
meg a 10 kg-ot)

6,5

0

3102 90 00

Ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer (kivéve karbamid; ammó
nium-szulfát; ammónium-nitrát; nátrium-nitrát; ammónium-nitrát ket tős
sói és keverékei ammónium-szulfáttal vagy kalciummal karbamid és
ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban ammó
niumnitrát és kalciumkarbonát vagy más szervetlen nem trágyázó
anyag keveréke tablettázva vagy hasonló formában csomagolva, ame
lyeknek súlya legfeljebb 10kg)

6,5

0

3103 10 10

Szuperfoszfátok 35 tömegszázalékot meghaladó difoszfor-pentoxid tar
talommal (kivéve azon termékek pellet vagy hasonló formában, vala mint
olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya legfeljebb 10 kg)

4,8

0

3103 10 90

Szuperfoszfátok (kivéve a 35 tömegszázalékot meghaladó difoszforpentoxid tartalmú termékek, vagy pellet vagy hasonló formában, vala mint
olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya legfeljebb 10kg)

4,8

0

3103 90 00

Ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer (kivéve szuperfoszfátok, pellet
vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a
bruttó súlya legfeljebb 10 kg)

Mentes

0

3104 20 10

Kálium-klorid legfeljebb 40 tömegszázalék kálium-monoxid száraz
anyagra számítva (kivéve pellet vagy hasonló formában, valamint olyan
csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya legfeljebb 10 kg)

Mentes

0

3104 20 50

Kálium-klorid 40 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 62 tömeg
százalék kálium-monoxid szárazanyagra számítva (kivéve pellet vagy
hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó
súlya legfeljebb 10 kg)

Mentes

0

3104 20 90

Kálium-klorid 62 tömegszázalékot meghaladó kálium-monoxid száraz
anyagra számítva (kivéve pellet vagy hasonló formában, valamint olyan
csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya legfeljebb 10 kg)

Mentes

0
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3104 30 00

Kálium-szulfát (kivéve pellet vagy hasonló formában, valamint olyan
csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot)

Mentes

0

3104 90 00

Karnallit, szilvinit és más nyers, természetes káliumsók, magnézium-ká
lium-szulfát és káliműtrágyák keverékei, pl. kálium-klorid és káliumszulfát keverékei (kivéve pellet vagy hasonló formában, valamint olyan
csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot)

Mentes

0

3105 10 00

Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószerek, pellet
vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a
bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot

6,5

0

3105 20 10

Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a három trá
gyázó elemet, a nitrogént, a foszfort és a káliumot 10 tömegszázalékot
meghaladó nitrogén szárazanyagra számítva (a labdacs (pellet) vagy ha
sonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban ki
szerelt kivételével)

6,5

0

3105 20 90

Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a három trá
gyázó elemet, a nitrogént, a foszfort és a káliumot legfeljebb 10 tömeg
százalékot nitrogén szárazanyagra számítva (a labdacs [pellet] vagy ha
sonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban ki
szerelt kivételével)

6,5

0

3105 30 00

Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát) (a labdacs
(pellet) vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű cso
magolásban kiszerelt kivételével)

6,5

0

3105 40 00

Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diam
mónium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal) keverve is (a
labdacs (pellet) vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó
tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével)

6,5

0

3105 51 00

Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, nitrát- és foszfáttartalommal (az
ammónium-dihidrogén-ortofoszfát
(monoammónium-foszfát),
diam
mónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát), valamint a labdacs
(pellet) vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű cso
magolásban kiszerelt kivételével)

6,5

0

3105 59 00

Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trá
gyázó elemet, a nitrogént (a nitrát kivételével) és a foszfort, de nitráto kat
nem (a labdacs (pellet) vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó
tömegű csomagolásban kiszerelt ammónium-dihidrogén-orto foszfát
(monoammónium-foszfát),
diammónium-hidrogén-ortofoszfát
(diammónium-foszfát) kivételével)

6,5

0

3105 60 10

Kálium-szuperfoszfátok (a labdacs (pellet) vagy hasonló formájú vagy
legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével)

3,2

0

3105 60 90

Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trá
gyázó elemet, a foszfort és a káliumot (a kálium-szuperfoszfátok, a lab
dacs (pellet) vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű
csomagolásban kiszerelt kivételével)

3,2

0
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3105 90 10

Természetes kálium-nátrium-nitrát, amely nátrium-nitrát és kálium-nit rát
természetes keveréke legfeljebb 44 tömegszázalék kálium-nitrát és
legfeljebb 16,3 tömegszázalék nitrogén szárazanyagra számítva (a lab
dacs (pellet) vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű
csomagolásban kiszerelt kivételével)

Mentes

0

3105 90 91

Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trá
gyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alko
tórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy
ásványi trágyázószerekkel is 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogén
tartalommal (a 3105 90 10 alszám ála tartozó kálium-nátrium-nitrát és a
labdacs (pellet) vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű
csomagolásban kiszerelt kivételével)

6,5

0

3105 90 99

Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trá
gyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alko
tórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy
ásványi trágyázószerekkel is, legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogén tar
talommal vagy nélkül, (a labdacs (pellet) vagy hasonló formájú vagy
legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével)

3,2

0

3201 10 00

Kvebracsokivonat

Mentes

0

3201 20 00

Akácfa kivonat

6,5

0

3201 90 20

Szömörcefa kivonat, vallonia kivonat, tölgyfa- vagy gesztenyefa kivonat

5,8

0

3201 90 90

Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok; tanninok és sóik, étereik, ész
tereik és más származékaik (kivéve kvebracsokivonat, akácfakivonat,
tölgyfa- és gesztenyefa kivonat, szömörcefa kivonat, vallonia kivonat)

5,3

0

3202 10 00

Szintetikus szerves cserzőanyagok;

5,3

0

3202 90 00

Szervetlen cserzőanyagok; cserzőkészítmények, természetes cserzőa nyagtartalommal is; előcserzésnél használt enzimes készítmények

5,3

0

3203 00 10

Növényi eredetű színezékek, beleértve a színezőkivonatokat, vegyileg nem
meghatározottak; színező készítmények előállításához használatos növényi
eredetű színezőanyagon alapuló készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210,
3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

Mentes

0

3203 00 90

Állati eredetű színezőanyag, beleértve a színezőkivonatokat (az állati
korom kivételével), vegyileg nem meghatározottak is; anyag festéséhez
vagy színező készítmények előállításához használatos állati eredetű szí
nezőanyagon alapuló készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és
3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

2,5

0
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3204 11 00

Szintetikus szerves diszperziós színezékek; anyag festéséhez vagy szí
nező készítmények előállításához használatos szintetikus szerves disz
perziós színezékeken alapuló készítmények (a 3207, 3208, 3209,
3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

6,5

0

3204 12 00

Szintetikus szerves savas színezékek, fémezett is, és szintetikus szerves
pácfesték színezékek; anyag festéséhez vagy színező készítmények elő
állításához használatos szintetikus szerves savas vagy pácfesték színezé
keken alapuló készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és 3215
vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

6,5

0

3204 13 00

Bázikus szintetikus szerves színezékek; anyag festéséhez vagy színező
készítmények előállításához használatos bázikus szintetikus szerves szí
nezékeken alapuló készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és
3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

6,5

0

3204 14 00

Direkt szintetikus szerves színezékek; anyag festéséhez vagy színező ké
szítmények előállításához használatos direkt szintetikus szerves színezé keken
alapuló készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és 3215 vtsz. alá
tartozó készítmények kivételével)

6,5

0

3204 15 00

Szintetikus szerves csávaszínezékek, beleértve azokat is, amelyek ilyen
állapotban pigmentként felhasználhatók; anyag festéséhez vagy színező
készítmények előállításához használatos szintetikus szerves csávaszíne
zékeken alapuló készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és
3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

6,5

0

3204 16 00

Szintetikus szerves reaktív színezékek; anyag festéséhez vagy színező
készítmények előállításához használatos szintetikus szerves reaktív szí
nezékeken alapuló készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és
3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

6,5

0

3204 17 00

Szintetikus szerves pigmentek; anyag festéséhez vagy színező készítmé
nyek előállításához használatos szintetikus szerves pigmenteken alapuló
készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tar
tozó készítmények kivételével)

6,5

0

3204 19 00

Szintetikus szerves színezőanyagok (a diszperziós színezékek, savas szí
nezékek, pácfesték színezékek, bázikus színezékek, direkt színezékek,
csávaszínezékek és reaktív színezéke, valamint szerves pigmentek kivé
telével); bármely anyag festéséhez vagy színező készítmények előállítá
sához használatos, ezeken alapuló készítmények (a 3207, 3208, 3209,
3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével);
a 3204 11–3204 19 alszámok alá tartozó színezőanyag-keverékek

6,5

0

3204 20 00

Szintetikus szerves anyagok, vegyileg nem meghatározottak is, amelye ket
fluoreszkáló színélénkítőként használnak

6

0

264

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

3204 90 00

Luminoforként használt szintetikus szerves termékek, vegyileg nem
meghatározottak is

6,5

0

3205 00 00

Színes lakkfesték (a kínai vagy japán lakk és festék kivételével); anyag
festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos színes
lakkfestékalapú készítmények (a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és 3215
vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

6,5

0

3206 11 00

Anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos
titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények, szárazanyagra számítva
legalább 80 tömegszázalék titán-dioxid-tartalommal (a 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

6

0

3206 19 00

Anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos
titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények, szárazanyagra számítva 80
tömegszázaléknál kevesebb titán-dioxid-tartalommal (a 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

6,5

0

3206 20 00

Bármely anyag festéséhez vagy színező anyag gyártásában alapanyag ként
használatos krómvegyület-alapú pigmentek és készítmények (a 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmé nyek
kivételével)

6,5

0

3206 41 00

Anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos
ultramarin- és ultramarin-alapú készítmények (a 3207, 3208, 3209,
3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

6,5

0

3206 42 00

Anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos
litopon- és más cink-szulfidalapú pigmentek és készítmények (a 3207,
3208, 3209, 3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivé
telével)

6,5

0

3206 49 10

Magnetit, finoman-őrölt

Mentes

0

3206 49 30

Anyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához használatos
kadmiumvegyület-alapú pigmentek és készítmények (a 3207, 3208,
3209, 3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tartozó készítmények kivételével)

6,5

0

3206 49 80

Máshol nem említett szervetlen vagy ásványi színezőanyag; Máshol
nem említettanyag festéséhez vagy színező készítmények előállításához
használatos szervetlen vagy ásványi színezőanyagokon alapuló készít
mények (kivéve a 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 és 3215 vtsz. alá tar
tozó készítmények, valamint a luminoforként és a magnetitként hasz nált
szervetlen termékek kivételével)

6,5

0
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3206 50 00

Luminoforként használt szervetlen termékek, vegyileg nem meghatáro
zottak is

5,3

0

3207 10 00

Elkészített pigmentek, homályosítók (mattítók) és festékek és hasonló
termékek, a kerámia-, zománc- és az üvegiparban használatosak

6,5

0

3207 20 10

Engoba (agyagpépek)

5,3

0

3207 20 90

Üvegszerű zománcok és mázak, és hasonló termékek (kivéve engobák)

6,3

0

3207 30 00

Folyékony lüszterek és hasonló termékek, a kerámia-, zománc- és az
üvegiparban használatosak

5,3

0

3207 40 10

Zománcüveg, üvegpor, szemcse vagy pehely alakban

3,7

0

3207 40 20

Üveg, legalább 0,1 mm, de legfeljebb 3,5 mm hosszú és legalább 2
mikron, de legfeljebb 5 mikron vastagságú pikkelyek formájában (ki véve
zománcüveg)

Mentes

0

3207 40 30

Üveg por vagy szemcse formában, legalább 99 tömegszázalék szilí
cium-dioxid tartalommal (kivéve zománcüveg)

Mentes

0

3207 40 80

Üvegfritt és egyéb üveg por, szemcse vagy pehely alakban (kivéve zo
máncüveg, veg, legalább 0,1 mm, de legfeljebb 3,5 mm hosszú és leg
alább 2 mikron, de legfeljebb 5 mikron vastagságú pikkelyek formájá ban,
üveg, por vagy szemcse formában, legalább 99 tömegszázalék szi líciumdioxid tartalommal)

3,7

0

3208 10 10

Poliészter-alapú oldatok illó szerves oldószerben oldva, 50 tömegszáza
lékot meghaladó oldószertartalommal

6,5

0

3208 10 90

Festék és lakk, beleértve a zománcot és fénymázat is, poliészter-alapú, nem
vizes közegben diszpergálva vagy oldva;

6,5

0

3208 20 10

Akril- vagy vinilpolimer-alapú oldatok illó szerves oldószerben oldva, 50
tömegszázalékot meghaladó oldószertartalommal

6,5

0

3208 20 90

Festék és lakk, beleértve a zománcot és fénymázat is, akril- vagy vinil
polimer-alapú, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva

6,5

0

3208 90 11

2,2'–(tercbutilimino)dietanol és 4,4'– metiléndiciklohexil diizocianát alapú
poliuretán oldatban, N,N– dimetilacetamidban oldva legalább 48, de
kevesebb mint 50 tömegszázalék polimertartalommal

Mentes

0

3208 90 13

P-krezol és divinilbenzol kopolimer oldatban, N,N-dimetilacetamidban
oldva legalább 48, de kevesebb mint 50 tömegszázalék polimertarta
lommal

Mentes

0
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3208 90 19

A 3901-3913 alszám alá tartozó termékek oldatai illó szerves oldó
szerben oldva, 50 tömegszázalékot meghaladó oldószertartalommal
(kivétel a poliészter- és akril-vagy vinilpoimer-alapúak, a kollódium ol
datai és a 2,2'-(tercbutilimino)dietanol és 4,4'-metiléndiciklohexil diizo
cianát és para-krezol és divinilbenzol, N,N-dimetilacetamidban oldva
legalább 48 tömegszázalék polimertartalommal)

6,5

0

3208 90 91

Szintetikuspolimer alapú festékek és lakkok, beleértve a zománcot és a
fénymázat is, nem vizes közegben diszpergálva vagy oldva is (az ak rilvagy vinilpolimer-alapúak kivételével)

6,5

0

3208 90 99

Festék és lakk, beleértve a zománcot és fénymázat is, kémiailag módosí
tott természetes polimer alapúak, nem vizes közegben diszpergálva
vagy oldva

6,5

0

3209 10 00

Akril- vagy vinilpolimer-alapú festékek és lakkok, beleértve a zománcot és
a fénymázat is, vizes közegben diszpergálva vagy oldva is

6,5

0

3209 90 00

Szintetikuspolimer- vagy kémiailag módosított természetespolimer- alapú
festékek és lakkok, beleértve a zománcot és a fénymázat is, vizes közegben
diszpergálva vagy oldva is (az akril- vagy vinilpolimer-alap úak
kivételével)

6,5

0

3210 00 10

Olajfesték és lakk (beleértve a zománcot és a fénymázat is)

6,5

0

3210 00 90

Festékek és lakkok, beleértve a zománcot, a fénymázat és a temperát is (a
szintetikuspolimer- vagy kémiailag módosított természetes polimer
alapúak, olajfesték és lakk, beleértve a zománcot és a fénymázat is); a
bőrkikészítés befejezésénél használt vizes pigmentek

6,5

0

3211 00 00

Elkészített szikkatív

6,5

0

3212 10 10

Nyomófólia, amelyet könyv külső borításának vagy kalapbélésszalag
nyomtatására használnak, az ilyen alapú nemesfémek

6,5

0

3212 10 90

Nyomófólia, amelyet könyv külső borításának vagy kalapbélésszalag
nyomtatására használnak (kivétel az ilyen alapú nem nemesfémek)

6,5

0

3212 90 31

Nem vizes közegben diszpergált pigmentek, alumínium poron alapulva,
beleértve a fémport és -pelyhet, folyékony vagy paszta formában, ame lyet
a festékgyártásban használnak

6,5

0

3212 90 38

Nem vizes közegben diszpergált pigmentek, beleértve a fémport és
-pelyhet, folyékony vagy paszta formában, amelyet a festékgyártásban
használnak (kivéve az alumínium poron alapulóakat)

6,5

0

3212 90 90

Máshol nem említett festő- és más színezőanyagok kiskereskedelem
számára szokásos formában vagy kiszerelésben

6,5

0
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3213 10 00

Művészfestékkészlet, oktatásra szánt festékkészlet vagy cégtáblafestékkészlet, árnyalatok festésére szolgáló festékkészlet, hobbifestékkészlet és
hasonló, tabletta, tubus, edény, üvegcse, tégely vagy hasonló csomago
lásban kiszerelve

6,5

0

3213 90 00

Művészfesték, oktatásra szánt festék vagy cégtáblafesték, árnyalatok fes
tésére szolgáló festék, hobbifesték és hasonló, tabletta, tubus, edény,
üvegcse, tégely vagy hasonló csomagolásban kiszerelve (a készletek ki
vételével)

6,5

0

3214 10 10

Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítő- és hasonló masztix;

5

0

3214 10 90

Festőgyurma

5

0

3214 90 00

Nem tűzálló simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padoza
tokhoz, mennyezethez vagy hasonló célra

5

0

3215 11 00

Fekete nyomdafesték, koncentrátumban vagy szilárd alakban is

6,5

0

3215 19 00

Nyomdafesték, koncentrátumban vagy szilárd alakban is (kivéve fekete
nyomdafesték)

6,5

0

3215 90 10

Írótinta vagy tus, koncentrátumban vagy szilárd alakban is

6,5

0

3215 90 80

Nyomdafesték, koncentrátumban vagy szilárd alakban is (kivéve nyom
dafesték, írótinta, tus)

6,5

0

3301 12 10

Nem terpénmentes illóolajok édes és keserű naracsból, beleértve a szi lárd
és vízmentes is (a narancsvirág-olaj kivételével)

7

0

3301 12 90

Terpénmentes olajok édes és keserű narancsból, beleértve a szilárd és
vízmentes olajokat (a narancsvirágolaj kivételével)

4,4

0

3301 13 10

Nem terpénmentes illóolajok citromból, beleértve a szilárd és vízmen tes
is

7

0

3301 13 90

Terpénmentes citromolaj, beleértve a konkrét és abszolút is

4,4

0

3301 19 20

Nem terpénmentes illóolajok citromból, beleértve a szilárd és vízmen tes
is (kivéve az édes és keserű narancsból és citromból készülteket)

7

0

3301 19 80

Terpénmentes illóolajok citromból, beleértve a szilárd és vízmentes is
(kivétel az édes és keserű narancsból és citromból készülteket)

4,4

0

3301 24 10

Terpénes mentaolaj (Mentha piperita), beleértve a konkrét és abszolút is

Mentes

0

3301 24 90

Terpénmentes mentaolaj (Mentha piperita),beleértve a konkrét és abszo lút is

2,9

0
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Mentes

0

3301 25 10

Terpénes olajok mentából, beleértve a szilárd és vízmentes is (a borsos
mentából készült kivételével (Mentha piperita))

3301 25 90

Terpénmentes olajok mentából, beleértve a szilárd és vízmenetes is (a
borsosmentából készült kivételével (Mentha piperita))

2,9

0

3301 29 11

Terpénes olajok szegfűszegből, niaouli és ylang ylang olajeszencia, bele
értve a szilárd és vízmentes is

Mentes

0

3301 29 31

Terpénmentes olajok szegfűszegből, niaouli és ylang ylang olajeszencia,
terpénmentes, beleértve a szilárd és vízmentes is

2,3

0

3301 29 41

Illóolajok, nem terpénmentesek, beleértve a szilárd és vízmentes is (ki
véve a citrusfélékből, szegfűszegből, niaouli és ylang ylang olajeszenciá
ból készülteket)

Mentes

0

3301 29 71

Terpénmentes geránium-, jázmin és vetiverolaj eszencia, terpénmentes,
beleértve a szilárd és vízmentes is

2,3

0

3301 29 79

Levendulaolaj eszencia, terpénmentes, beleértve a szilárd és vízmentes is

2,9

0

3301 29 91

Terpénmentes illóolajok, beleértve a szilárd és vízmentes is (kivéve a cit
rusfélékből, gerániumból, jázminból, levendulából, mentából, vetiver ből,
szegfőszegből, niaouli és ylang ylang olajeszenciából készülteket)

2,3

0

3301 30 00

Rezinoidok

2

0

3301 90 10

Illóolaj terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék

2,3

0

3301 90 21

Kivont oleorezinek édesgyökérből és komlóból

3,2

0

3301 90 30

Quassia fából kivont oleorezinek, aloe, manna és más növények (kivéve
vanília, édesgyökér és komló)

Mentes

0

3301 90 90

Illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló
anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; il
lóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata

3

0

3302 10 10

Italgyártáshoz használt, valamely italfajtára jellemző összes ízesítőa
nyagot tartalmazó illatanyag alapú készítmények a 0,5 térfogatszázalé kot
meghaladó tényleges alkoholtartalommal

17,3 MIN 1 EUR/%
vol/hl

0

3302 10 21

Italgyártáshoz használt, a valamely italfajtára jellemző összes ízesítőa
nyagot tartalmazó illatanyag-alapú készítmények tejzsír-, szacharóz-,
izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül, vagy kevesebb
mint 1,5 tömegszázalék tejzsír-, kevesebb mint 5 tömegszázalék sza
charóz- vagy izoglükóz-, és kevesebb mint 5 tömegszázalék szőlőcu
kor- vagy keményítőtartalommal (a több mint 0,5 % tényleges alkohol
tartalommal rendelkező készítmények kivételével)

12,8

0
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3302 10 29

1

Italgyártáshoz használt, a valamely italfajtára jellemző összes ízesítőa
nyagot tartalmazó illatanyag-alapú készítmények legalább 1,5 tömeg
százalék tejzsír-, legalább 5 tömegszázalék szacharóz- vagy izoglükóz-, és
legalább 5 tömegszázalék szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal (a több
mint 0,5 % tényleges alkoholtartalommal rendelkező készítmé nyek
kivételével), legalább 70 % cukortartalommal

9 + EA

0

3302 10 29

2

Italgyártáshoz használt, a valamely italfajtára jellemző összes ízesítőa
nyagot tartalmazó illatanyag-alapú készítmények legalább 1,5 tömeg
százalék tejzsír-, legalább 5 tömegszázalék szacharóz- vagy izoglükóz-, és
legalább 5 tömegszázalék szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal (a több
mint 0,5 % tényleges alkoholtartalommal rendelkező készítmé nyek
kivételével), legfeljebb 70 % cukortartalommal

9 + EA

AV0-)

3302 10 40

Illatanyag-keverékek, valamint az italgyártásban nyersanyagként hasz nált
keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (bele értve az
alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmény italgyártás hoz (kivéve
amelyek valamely italfajtára jellemző összes ízesítőanyagot tartalmazó
illatanyag-alapú készítmények)

Mentes

0

3302 10 90

Illatanyag-keverékek, valamint az élelmiszeriparban nyersanyagként
használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak,
beleértve az alkoholos oldatokat is

Mentes

0

3302 90 10

Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt ke
verékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak,alkoholos ol
datként (az élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták kivételével)

Mentes

0

3302 90 90

Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt ke
verékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (az élelmiszer- és
italgyártáshoz használt fajták és alkoholos oldatok kivételével)

Mentes

0

3303 00 10

Parfümök (kivéve borotválkozás utáni arcszesz és dezodor)

Mentes

0

3303 00 90

Toalettvizek (a borotválkozás utáni arcszesz, dezodor és hajregenerálók
kivételével)

Mentes

0

3304 10 00

Szájfesték és hasonló készítmények

Mentes

0

3304 20 00

Szempilla- és szemhéjfesték és készítmény

Mentes

0

3304 30 00

Manikűr- és pedikűrkészítmények

Mentes

0

3304 91 00

Smink vagy bőrápoló púderek, beleértve a babapúdert, préselve is (a
gyógyszerek kivételével)

Mentes

0
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3304 99 00

Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a
gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító vagy napvédő készít
ményeket (a gyógyszerek, szájfesték-, szempilla- és szemhéjfesték-készít
mények, manikűr- vagy pedikűrkészítmények és smink vagy bőrápoló
púderek, beleértve a babapúdert is, kivételével)

Mentes

0

3305 10 00

Samponok

Mentes

0

3305 20 00

Tartós hajhullám (dauer) készítéséhez vagy haj kiegyenesítésre szolgáló
készítmények

Mentes

0

3305 30 00

Hajlakkok

Mentes

0

3305 90 10

Hajregenerálók

Mentes

0

3305 90 90

Hajápoló szerek (kivéve samponok, tartós hajhullám (dauer) készítésé hez
vagy haj kiegyenesítésre szolgáló készítmények, hajlakkok és hajre
generálók)

Mentes

0

3306 10 00

Fogtisztító szer, beleértve a fogorvosok által használatosakat

Mentes

0

3306 20 00

Fogtisztításra szolgáló szál (fogselyem) kiskereskedelemben szokásos ki
szerelésben

4

0

3306 90 00

Száj- és fogápoló készítmények, beleértve a műfogsorrögzítő pasztákat és
porokat (kivéve fogtisztító szerek és fogtisztításra szolgáló szál (fog
selyem))

Mentes

0

3307 10 00

Borotválkozáshoz használatos készítmények, beleértve borotválkozás előtti
vagy borotválkozás utáni készítmények

6,5

0

3307 20 00

Dezodorok és izzadás elleni készítmények

6,5

0

3307 30 00

Illatosított fürdősók és fürdőhöz való más készítmények

6,5

0

3307 41 00

„Agarbatti” és égetés útján működő más illatosítók

6,5

0

3307 49 00

Helyiségillatosítók vagy -szagtalanítók, beleértve a vallási szertartások nál
használt illatosító készítményeket is (kivéve agarbatti és égetés útján
működő más illatosítók)

6,5

0

3307 90 00

Szőrtelenítők és máshol nem említett egyéb illatszerek, szépség- vagy
testápolószerek

6,5

0

3401 11 00

Szappan és szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy
egyéb öntött vagy darabolt formában és szappannal vagy tisztító szerrel
impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt
textília toalett (egészségügyi) célra, beleértve a gyógyanyaggal áti tatott
termékeket is

Mentes

0
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3401 19 00

Szappan és szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy
egyéb öntött vagy darabolt formában és szappannal vagy tisztító szerrel
impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt
textília (a toalett [egészségügyi] célra szánt, beleértve a gyógy anyaggal
átitatott termékeket is, kivételével)

Mentes

0

3401 20 10

Szappan pehely, granulátum vagy por formában

Mentes

0

3401 20 90

Szappan massza formában (káliumszappan) vagy vizes oldatban (folyé
kony szappan)

Mentes

0

3401 30 00

Bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív anyagok vagy ké
szítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forga
lom számára kiszerelve szappantartalommal is

4

0

3402 11 10

Dinátrium alkil[oxidi (benzolszulfonát)] legalább 30, de legfeljebb 50
tömegszázalékos vizes oldata (kivéve szappanok)

Mentes

0

3402 11 90

Anionos felületaktív anyagok, a kiskereskedelemben szokásos módon
kiszerelve is, (kivéve szappanok és dinátrium alkil[oxidi (benzolszulfo
nát)] legalább 30, de legfeljebb 50 tömegszázalékos vizes oldata (kivéve
szappanok))

4

0

3402 12 00

Kationos felületaktív anyagok, a kiskereskedelemben szokásos módon
kiszerelve is (kivéve szappanok)

4

0

3402 13 00

Nem ionos felületaktív anyagok, a kiskereskedelemben szokásos módon
kiszerelve is (kivéve szappanok)

4

0

3402 19 00

Szerves felületaktív anyagok, a kiskereskedelemben szokásos módon ki
szerelve is (kivéve anionos, kationos vagy nem ionos anyagok és szap
panok)

4

0

3402 20 20

Felületaktív készítmény a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelés ben
(kivétel a szerves felületaktív anyagok, rúd, kocka vagy egyéb ön tött
vagy darabolt formában, valamint bőr [testfelület] mosására szol gáló
termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában)

4

0

3402 20 90

Mosókészítmények, beleértve a kiegészítő mosókészítmények és tisztí
tókészítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve (a
szerves felületaktív anyagok, szappan és szerves felületaktív készít
mények, valamint bőr (testfelület) mosására szolgáló termékek és ké
szítmények folyadék vagy krém formájában kivételével)

4

0

3402 90 10

Felületaktív készítmények (beleértve a kiskereskedelemben szokásos
módon kiszerelve a szerves felületaktív készítmények rúd, kocka vagy
egyéb öntött vagy darabolt formában, valamint bőr (testfelület) mosá sára
szolgáló termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában
kivételével)

4

0
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3402 90 90

Felületaktív készítmény beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is, és
tisztítókészítmények (a kiskereskedelemben szokásos módon kisze reltek,
a szerves felületaktív anyagok, szappan és szerves felületaktív ké
szítmények, valamint bőr (testfelület) mosására szolgáló termékek és
készítmények folyadék vagy krém formájában kivételével)

4

0

3403 11 00

Textil kenőkészítmények és bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy
zsíros kikészítéséhez használt készítmények amelyek kőolaj-vagy bitu
menes ásványokat tartalmaznak (a fő alkotóként legalább 70 tömegszá
zalék kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalmúak ki
vételével)

4,6

0

3403 19 10

Kenőanyagok, beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolajat, a csavar
vagy csavaranya meglazítására szolgáló, rozsdagátló vagy korróziógátló és
az öntvényformakenő készítményeket is, amelyek nem tartalmaznak
kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat a legalább 70 tö
megszázalék kőolaj-vagy bitumenes ásványokból (a textil, bőr, szőrme
vagy más anyagok kikészítéséhez használt készítmények kivételével)

6,5

0

3403 19 91

Gépek, berendezések és járművek kenőanyagai melyek 70 tömegszáza
léknál kevesebb kőolaj-vagy bitumenes ásványokat tartalmaznak

4,6

0

3403 19 99

Kenőanyagok, beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolajat, a csavar
vagy csavaranya meglazítására szolgáló, rozsdagátló vagy korróziógátló és
az öntvényformakenő készítményeket is, kevesebb mint 70 tömeg
százalék kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj (kivéve gépek,
berendezések és járművek kenőanyagai és a textil, bőr, szőrme vagy
más anyagok kikészítéséhez használt készítmények kivételével)

4,6

0

3403 91 00

Textil kenőkészítmények és bőr, szőrme vagy más anyagok olajos vagy
zsíros kikészítéséhez használt készítmények, amelyek nem tartalmaznak
kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat

4,6

0

3403 99 10

Gépek, berendezések és járművek kenőanyagai melyek nem tartalmaz nak
kőolaj-vagy bitumenes ásványokat

4,6

0

3403 99 90

Kenőanyagok, beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolajat, a csavar
vagy csavaranya meglazítására szolgáló, rozsdagátló vagy korróziógátló és
az öntvényformakenő készítményeket is, amelyek nem tartalmaznak
kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat (kivéve gépek,
berendezések és járművek kenőanyagai és a textil, bőr, szőrme vagy
más anyagok kikészítéséhez használt készítmények kivételével)

4,6

0

3404 20 00

Poli-oxietilén (polietilén-glikol) viaszok

Mentes

0

273

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

3404 90 10

Elkészített viaszok, beleértve a pecsétviaszt is (a kémiailag módosított
lignit viaszok és poli-(oxietilén) (polietilén-glikol) viaszok kivételével)

Mentes

0

3404 90 80

Műviaszok (kivéve elkészített viaszok, beleértve a pecsétviaszt is, a ké
miailag módosított lignit viaszok és poli-(oxietilén) (polietilén-glikol) vi
aszok)

Mentes

0

3405 10 00

Lábbeli- vagy bőrfényesítők, krémek és hasonló készítmények, az ezek
kel impregnált, bevont vagy beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt
textília, porózus műanyag vagy szivacsgumi is (a 3404 vtsz. alá tartozó
mű- és elkészített viaszok kivételével)

Mentes

0

3405 20 00

Fabútor, padló vagy más faáru kezelésére szolgáló fényesítők, krémek és
hasonló készítmények, az ezekkel impregnált, bevont vagy beborított papír,
vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag vagy szivacs gumi is (a
3404 vtsz. alá tartozó mű- és elkészített viaszok kivételével)

Mentes

0

3405 30 00

Fényesítők és hasonló készítmények autókarosszériához, az ezekkel
impregnált, bevont vagy beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textí lia,
porózus műanyag vagy szivacsgumi is (a 3404 vtsz. alá tartozó mű- és
elkészített viaszok, valamint a fémpolírozók kivételével)

Mentes

0

3405 40 00

Súrolókrémek és -porok és más súrolókészítmények, az ezekkel imp
regnált, bevont vagy beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília,
porózus műanyag vagy szivacsgumi is

Mentes

0

3405 90 10

Fémpolírozók, az ezekkel impregnált, bevont vagy beborított papír,
vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag vagy szivacsgumi is

Mentes

0

3405 90 90

Üvegfényesítők az ezekkel impregnált, bevont vagy beborított papír, vatta,
nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag vagy szivacsgumi is

Mentes

0

3406 00 11

Gyertyák, közönséges, nem illatosított

Mentes

0

3406 00 19

Gyertyák, illatosított is (kivéve közönséges, nem illatosított)

Mentes

0

3406 00 90

Mécsesek, éjszakai fények és hasonlók (kivéve gyertyák)

Mentes

0

3407 00 00

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

Mentes

0
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Mentes

0

3501 10 10

Kazein, regenerált textilszálak gyártásához

3501 10 50

Kazein ipari célra (kivéve élelmiszer- vagy takarmánygyártás és regene rált
textilszál gyártás)

3,2

0

3501 10 90

Kazein, élelmiszer- vagy takarmánygyártásához és más csoportba tar tozó
kazein (kivéve a regenerált textilszál gyártásra és más ipari célra)

9

0

3501 90 10

Kazeinenyvek (a kiskereskedelemben szokásos módon, az 1 kg tömeget
meg nem haladó kiszerelésű enyvek kivételével)

8,3

0

3501 90 90

Kazeinátok, más kazeinszármazékok;

6,4

0

3502 11 10

Tojásfehérje, szárított, (például lap, pikkely, pehely, por alakban), em beri
fogyasztásra alkalmatlan, vagy alkalmatlanná tett

Mentes

0

3502 11 90

Tojásfehérje, szárított, (például lap, pikkely, pehely, por alakban), em beri
fogyasztásra alkalmas

123,5 EUR/100 kg/
net

—

3502 19 10

Tojásfehérje, emberi fogyasztásra alkalmatlan, vagy alkalmatlanná tett
(kivéve szárított (pl. lap, pikkely, pehely, por alakban))

Mentes

0

3502 19 90

Tojásfehérje, emberi fogyasztásra alkalmas (kivéve szárított [pl. lap, pik
kely, pehely, por alakban])

16,7 EUR/100 kg/
net

—

3502 20 10

Tejalbumin (laktalbumin), beleértve a legalább két savófehérjét tartal
mazó koncentrátumot is, amely szárazanyagra számítva több mint 80
tömegszázalék savófehérjét tartalmaz, emberi fogyasztásra alkalmat lan,
vagy alkalmatlanná tett

Mentes

0

3502 20 91

Tejalbumin (laktalbumin), beleértve a legalább két savófehérjét tartal
mazó koncentrátumot, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tö
megszázalék savófehérjét tartalmaz, emberi fogyasztásra alkalmas, szá
rított (például lap, pikkely, pehely, por alakban)

123,5 EUR/100 kg/
net

—

3502 20 99

Tejalbumin (laktalbumin), beleértve a legalább két savófehérjét tartal
mazó koncentrátumot, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tö
megszázalék savófehérjét tartalmaz, emberi fogyasztásra alkalmas (a szá rított
[például lap, pehely, kristály, por alakban] kivételével)

16,7 EUR/100 kg/
net

—

3502 90 20

Albuminok, emberi fogyasztásra alkalmatlan, vagy alkalmatlanná tett (a
tojásfehérje és tejalbumin [beleértve a legalább két savófehérjét tartal mazó
koncentrátumot is, amely szárazanyagra számítva több mint 80
tömegszázalék savófehérjét tartalmaz] kivételével)

Mentes

0

3502 90 70

Albuminok, emberi fogyasztásra alkalmas (a tojásfehérje és tejalbumin
[beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is, amely
szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehér jét
tartalmaz] kivételével)

6,4

—
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3502 90 90

Albuminátok és egyéb albuminszármazékok

7,7

0

3503 00 10

Zselatin, négyzetes vagy téglalap alakú lapokban is, felületi megmunká
lással vagy színezve is, származékai (a kevert zselatin kivételével)

7,7

0

3503 00 80

Halenyv; más állati eredetű enyv, a 3501 vtsz. alá tartozó kazeinenyvek
kivételével

7,7

0

3504 00 00

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

3,4

0

3505 10 10

Dextrinek

9 + 17,7 EUR/
100 kg/net

—

3505 10 50

Keményítők, éterezett vagy észterezett (a dextrin kivételével)

7,7

0

3505 10 90

Átalakított keményítők (az éterezett vagy észterezett keményítő és a
dextrinek kivételével)

9 + 17,7 EUR/
100 kg/net

—

3505 20 10

Kevesebb mint 25 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átala
kított keményítőt tartalmazó enyvek (a kiskereskedelmi forgalom szá mára
legfeljebb 1 kg-os kiszerelésben elérhetők kivételével)

8,3 + 4,5 EUR/
100 kg/net MAX
11,5

—

3505 20 30

Legalább 25, de 55 tömegszázaléknál kevesebb keményítőt, dextrint
vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyvek (a kiskereskedelmi
forgalom számára legfeljebb 1 kg-os kiszerelésben elérhetők kivételével)

8,3 + 8,9 EUR/
100 kg/net MAX
11,5

—

3505 20 50

Legalább 55, de 80 tömegszázaléknál kevesebb keményítőt, dextrint
vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyvek (a kiskereskedelmi
forgalom számára legfeljebb 1 kg-os kiszerelésben elérhetők kivételével)

8,3 + 14,2 EUR/
100 kg/net MAX
11,5

—

3505 20 90

Legalább 80 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított
keményítőt tartalmazó enyvek (a kiskereskedelmi forgalom számára
legfeljebb 1 kg-os kiszerelésben elérhetők kivételével)

8,3 + 17,7 EUR/
100 kg/net MAX
11,5

-

3506 10 00

Enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelem ben
enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg
tiszta tömegben

6,5

0

3506 91 00

Ragasztók, amelyek a 3901–3913 vtsz. alá tartozó polimereken vagy
gumin alapulnak (az enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a
kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon ki
szerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben kivételével)

6,5

0

3506 99 00

Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó

6,5

0
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6,3

0

3507 10 00

Tejoltó és koncentrátumai

3507 90 10

Lipoprotein lipáz

Mentes

0

3507 90 20

Aspergillus (penészgomba) alkáli proteáz

Mentes

0

3507 90 90

Enzimek és elkészített enzimek (másutt nem említettek) (tejoltó és kon
centrátumai, lipoprotein lipáz és aspergillus alkáli proteáz kivételével)

6,3

0

3601 00 00

Lőpor

5,7

0

3602 00 00

Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével

6,5

0

3603 00 10

Biztonsági gyújtózsinór és robbantó gyújtózsinór

6

0

3603 00 90

Robbantógyutacs vagy robbantókapszulák; gyújtószerkezetek és elekt
romos detonátorok (a gránátdetonátorok és töltényhüvelyek, gyújtófej jel
is, kivételével)

6,5

0

3604 10 00

Tűzijátékok

6,5

0

3604 90 00

Jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek (a
tűzijátékok és vaktöltények kivételével)

6,5

0

3605 00 00

Gyufa (a 3604 vtsz. alá tartozó pirotechnikai cikkek kivételével)

6,5

0

3606 10 00

Folyékony tüzelőanyag vagy cseppfolyós gáz tüzelőanyag olyan 300
cm3-es vagy annál kisebb űrtartalmú tartályban, amelyet cigaretta- öngyújtó
vagy hasonló gyújtószerszámok töltésére vagy utántöltésére használnak

6,5

0

3606 90 10

Cervas és más piroforos ötvözetek bármilyen formában

6

0

3606 90 90

Metaldehid, hexametilén-tetramin és hasonló termékek tablettákban,
pálcikákban vagy hasonló formákban, tüzelőanyagként felhasználva; al
kohol alapanyagú és elkészített hasonló tüzelőanyagok, szilárd vagy
massza formában is; gyantafáklya, alágyújtó és hasonlók

6,5

0

3701 10 10

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm röntgenké
szülékhez orvosi, fogorvosi vagy állatorvosi célra (a papír, a karton
vagy a textil kivételével)

6,5

0

3701 10 90

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm röntgenké
szülékhez (a papír, a karton és a textil kivételével; orvosi, fogorvosi
vagy állatorvosi célra)

6,5

0

3701 20 00

Fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is

6,5

0
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3701 30 00

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm, amelynek
bármely oldala meghaladja a 255 mm-t

6,5

0

3701 91 00

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen
anyagból a papír, a karton és a textil kivételével, színes (polikróm) fény
képezéshez (kivéve síkfilm)

6,5

0

3701 99 00

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm nem szí nes
fényképezéshez bármilyen anyagból, a papír, a karton vagy a textil
kivételével (a röntgenfilm és fényképészeti lemez és síkfilm, amelynek
bármely oldala meghaladja a 255 mm-t, valamint az azonnal előhívó
film kivételével)

6,5

0

3702 10 00

Megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben röntgenkészülékhez (a pa pír-,
a karton- vagy a textilfilm kivételével)

6,5

0

3702 31 20

Fényérzékeny fényképészeti film (az azonnal előhívó filmet is bele
értve), tekercsben, megvilágítatlan, perforálás nélkül, legfeljebb
105 mm szélességben, színes (polikróm) fényképezéshez, legfeljebb 30 m
hosszúságban (a papír-, a karton- vagy a textilfilm kivételével)

6,5

0

3702 31 91

Színes negatív film, legalább 75 mm de legfeljebb 105 mm szélességű és
legalább 100 m hosszúságú, azonnalelőhívó filmcsomag készítésé hez,
tekercsben, fényérzékeny, megvilágítatlan, perforálás nélkül (a pa pír-, a
karton- vagy a textilfilm kivételével)

Mentes

0

3702 31 98

Fényérzékeny fényképészeti film (az azonnal előhívó filmet is bele
értve), tekercsben, megvilágítatlan, perforálás nélkül, legfeljebb
105 mm szélességben, színes (polikróm) fényképezéshez, több mint 30
m hosszúságban (kivéve a papír-, a karton- vagy a textilfilm és a ne gatív
film, legalább 75 mm de legfeljebb 105 mm szélességű és leg alább
100 m hosszúságú, azonnal előhívó filmcsomag készítéséhez)

6,5

0

3702 32 10

Fényérzékeny mikrofilm és fényképészeti film (az azonnal előhívó fil met
is beleértve), grafikai célra, tekercsben, megvilágítatlan, perforálás nélkül,
legfeljebb 35 mm szélességben, ezüsthalogenid emulzióval, nem színes
fényképezéshez (kivéve a papír-, a karton- vagy a textilfilm

6,5

0

3702 32 20

Fényérzékeny fényképészeti film (az azonnal előhívó filmet is bele
értve), tekercsben, megvilágítatlan, perforálás nélkül, legfeljebb 35 mm
szélességben, ezüsthalogenid emulzióval, nem színes fényképezéshez
(papír-, a karton- vagy a textilfilm, a röntgenfilm, mikrofilm és grafikai
célú film kivételével)

5,3

0

3702 32 31

Fényérzékeny mikrofilm, tekercsben tekercsben, megvilágítatlan, perfo rálás
nélkül, 35 mm és 105 mm szélesség között, ezüsthalogenid emul zióval,
nem színes fényképezéshez

6,5

0
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3702 32 50

Fényérzékeny fényképészeti film (az azonnal előhívó filmet is bele
értve), grafikai célra, tekercsben, megvilágítatlan, perforálás nélkül, 35
mm és 105 mm szélesség között, ezüsthalogenid emulzióval, nem színes
fényképezéshez (kivéve a papír-, a karton- vagy a textilfilm)

6,5

0

3702 32 80

Fényérzékeny fényképészeti film (az azonnal előhívó filmet is bele
értve), tekercsben, megvilágítatlan, perforálás nélkül, 35 mm és 105
mm szélesség között, ezüsthalogenid emulzióval, nem színes fény
képezéshez (papír-, a karton- vagy a textilfilm, a röntgenfilm, mikrofilm és
grafikai célú film kivételével)

6,5

0

3702 39 00

Fényérzékeny fényképészeti film (az azonnal előhívó filmet is bele
értve), tekercsben, megvilágítatlan, perforálás nélkül, legfeljebb 105
mm szélességben, nem színes fényképezéshez (a film ezüsthaloge nid
emulzióval, a papír-, a karton- vagy a textilfilm és a röntgenfilm ki
vételével)

6,5

0

3702 41 00

Fényérzékeny fényképészeti film (az azonnal előhívó filmet is bele
értve), tekercsben, megvilágítatlan, perforálás nélkül, 610 mm-t megha
ladó szélességben, 200 m-t meghaladó hosszúságban, színes (polikróm)
fényképezéshez (a papír-, a karton- vagy a textilfilm kivételével)

6,5

0

3702 42 00

Fényérzékeny fényképészeti film (az azonnal előhívó filmet is bele
értve), tekercsben, megvilágítatlan, perforálás nélkül, 610 mm-t megha
ladó szélességben, 200 m-t meghaladó hosszúságban, nem színes fény
képezéshez (a papír-, a karton- vagy a textilfilm kivételével)

6,5

0

3702 43 00

Fényérzékeny fényképészeti film (az azonnal előhívó filmet is bele
értve), tekercsben, megvilágítatlan, perforálás nélkül, 610 mm-t megha
ladó szélességben, legfeljebb 200 m hosszúságban (a papír-, a karton- vagy
a textilfilm kivételével)

6,5

0

3702 44 00

Fényérzékeny fényképészeti film (az azonnal előhívó filmet is bele
értve), tekercsben, megvilágítatlan, perforálás nélkül, 105 mm-t megha
ladó, de legfeljebb 610 mm szélességben (a papír-, a karton- vagy a tex
tilfilm kivételével)

6,5

0

3702 51 00

Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben, megvilágítatlan, perforálás sal,
színes (polikróm) fényképezéshez, legfeljebb 16 mm szélességben és
legfeljebb 14 m hosszúságban (a papír-, a karton- vagy a textilfilm
kivételével)

5,3

0

3702 52 00

Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben, megvilágítatlan, perforálás sal,
színes (polikróm) fényképezéshez, legfeljebb 16 mm szélességben, 14 m-t
meghaladó hosszúságban (a papír-, a karton- vagy a textilfilm
kivételével)

5,3

0

3702 53 00

Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben, megvilágítatlan, perforálás sal,
színes (polikróm) fényképezéshez, 16 mm-t meghaladó, de legfel jebb 35
mm szélességben, legfeljebb 30 m hosszúságban, diapozitív hoz

5,3

0
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3702 54 10

Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben, megvilágítatlan, perforálás sal,
színes (polikróm) fényképezéshez, 16 mm-t meghaladó, de legfel jebb 24
mm szélességben, legfeljebb 30 m hosszúságban (a papír-, a kartonvagy a textilfilm; a diapozitív és az azonnal előhívó film te kercsben
kivételével)

5

0

3702 54 90

Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben, megvilágítatlan, perforálás sal,
színes (polikróm) fényképezéshez, 24 mm-t meghaladó, de legfel jebb 35
mm szélességben, legfeljebb 30 m hosszúságban (a papír-, a kartonvagy a textilfilm; a diapozitív és az azonnal előhívó film te kercsben
kivételével)

5

0

3702 55 00

Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben, megvilágítatlan, perforálás sal,
színes (polikróm) fényképezéshez,16 mm-t meghaladva, de legfel jebb 35
mm szélességben, 30 m-t meghaladó hosszúságban (a papír-, a kartonvagy a textilfilm kivételével) a diapozitív és az azonnal elő hívó film
tekercsben kivételével)

5,3

0

3702 56 00

Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben, megvilágítatlan, perforálás sal,
színes (polikróm) fényképezéshez, 35 mm-t meghaladó szélesség ben (a
papír-, a karton- vagy a textilfilm kivételével)

6,5

0

3702 91 20

Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben, megvilágítatlan, perforálás sal,
nem színes fényképezéshez, legfeljebb 16 mm szélességben, grafikai célra
(a papír-, a karton- vagy a textilfilm kivételével)

6,5

0

3702 91 80

Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben, megvilágítatlan, perforálás sal,
nem színes fényképezéshez, legfeljebb 16 mm szélességben (a pa pír-, a
karton- és a textilfilm kivételével) grafikai célú film

5,3

0

3702 93 10

Fényérzékeny mikrofilm és grafikai célú film, tekercsben, megvilágítat
lan, perforálással, nem színes fényképezéshez, 16 mm-t meghaladva, de
kevesebb mint 35 mm, és legfeljebb 30 m hosszúságban

6,5

0

3702 93 90

Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben, megvilágítatlan, perforálás sal,
színes (polikróm) fényképezéshez, 16mm-t meghaladó, de legfel jebb 35
mm szélességben, legfeljebb 30 m hosszúságban (a papír-, a kartonvagy a textilfilm; röntgenfilm, az azonnal előhívó filmtekercs, mikrofilm és
grafikai célú film kivételével)

5,3

0

3702 94 10

Fényérzékeny mikrofilm és grafikai célú film, tekercsben, megvilágítat
lan, perforálással, nem színes fényképezéshez, szélességben 16 mm-t
meghaladó, de kevesebb mint 35 mm, és 30 m hosszúságot meghaladó

6,5

0

3702 94 90

Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben, megvilágítatlan, perforálás sal,
nem színes fényképezéshez, szélességben 16 mm-t meghaladó, de
legfeljebb 35 mm, 30 m-t meghaladó hosszúságban (a papír-, a kartonvagy a textilfilm; röntgenfilm, az azonnal előhívó filmtekercs, mikro
film és grafikai célú film kivételével)

5,3

0

3702 95 00

Fényérzékeny fényképészeti film tekercsben, megvilágítatlan, perforálás sal,
nem színes fényképezéshez, 35 mm-t meghaladó szélességben (a pa pír-, a
karton- vagy a textilfilm, a röntgenfilm, mikrofilm és grafikai célú film
kivételével)

6,5

0
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3703 10 00

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil, 610
mm-nél szélesebb tekercsben

6,5

0

3703 20 10

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil, szí nes
(polikróm) fényképezéshez, fordítós típus filmből készült (a 610
mm-t meghaladó szélességű termékek kivételével)

6,5

0

3703 20 90

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil, szí nes
(polikróm) fényképezéshez, (a 610 mm-t meghaladó szélességű ter mékek
és a fordítós típusú filmből készült fényképek kivételével)

6,5

0

3703 90 10

Megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil, nem színes fény
képezéshez, ezüst- vagy platinasókkal fényérzékennyé tett (kivéve a
610 mm-t meghaladó szélességű termékek)

6,5

0

3703 90 90

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti papír, karton és textil, nem
színes fényképezéshez (a 610 mm-t meghaladó szélességű tekercs és a
ezüst- vagy platinasókkal fényérzékennyé tett termékek kivételével)

6,5

0

3704 00 10

Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez és film (a papír-,
karton- vagy textiltermékek kivételével)

Mentes

0

3704 00 90

Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti papír, karton és textil

6,5

0

3705 10 00

Megvilágított és előhívott fényképészeti lemez és film ofszet sokszorosí
táshoz (a papír-, karton- vagy textiltermékek és a felhasználásra kész le
mezek kivételével)

5,3

0

3705 90 10

Megvilágított és előhívott mikrofilm (a mikrofilm ofszet sokszorosítás hoz
kivételével)

3,2

0

3705 90 90

Megvilágított és előhívott fényképészeti lemez és film (a papír-, kartonvagy textiltermékek, a mozgófényképészeti film, film ofszet sokszorosí
táshoz és mikrofilm kivételével)

5,3

0

3706 10 10

Megvilágított és előhívott mozgó-fényképészeti film, csak hangfelvételt
tartalmazó, legalább 35 mm szélességben

Mentes

0

3706 10 91

Megvilágított és előhívott negatív és köztes pozitív mozgó-fénykép
észeti film, hangfelvétellel is, legalább 35 mm szélességben

Mentes

0

3706 10 99

Megvilágított és előhívott pozitív mozgó-fényképészeti film, hangfelvé
tellel is, legalább 35 mm szélességben (köztes pozitív kivételével)

5 EUR/100 m

0
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3706 90 10

Megvilágított és előhívott mozgó-fényképészeti film, csak hangfelvételt
tartalmazó, 35 mm szélességet nem meghaladva

Mentes

0

3706 90 31

Megvilágított és előhívott negatív és köztes pozitív mozgó-fénykép
észeti film, hangfelvétellel is, 35 mm szélességet nem meghaladva

Mentes

0

3706 90 51

Megvilágított és előhívott pozitív híradófilm, hangfelvétellel is, 35 mm
szélességet nem meghaladva (köztes pozitív kivételével)

Mentes

0

3706 90 91

Megvilágított és előhívott pozitív mozgó-fényképészeti film, hangfelvé
tellel is, 10 mm szélességet nem meghaladva (köztes pozitív és híradó film
kivételével)

Mentes

0

3706 90 99

Megvilágított és előhívott pozitív mozgó-fényképészeti film, hangfelvé
tellel is, legalább 10 mm, de 35 mm-t nem meghaladva (köztes pozitív és
híradófilm kivételével)

3,5 EUR/100 m

0

3707 10 00

Fényérzékenyítő emulziók (fényképészeti célra szolgáló)

6

0

3707 90 11

Előhívók és fixálók, fényképészeti célra szolgáló vegyszerek formájában,
színes (polikróm) fényképezéshez, beleértve a nem kevert termékek ki
mért adagokban vagy a kiskereskedelemben szokásos módon kisze
relve, felhasználásra készen, filmhez és fényképészeti lemezekhez (a
2843–2846 vtsz. alá tartozó sók és vegyületek kivételével)

6

0

3707 90 19

Előhívók és fixálók, fényképészeti célra szolgáló vegyszerek formájában,
színes (polikróm) fényképezéshez, beleértve a nem kevert termékek ki
mért adagokban vagy a kiskereskedelemben szokásos módon kisze
relve, felhasználásra készen, (kivéve termékek filmhez és fényképészeti
lemezekhez és a 2843–2846 vtsz. alá tartozó sók és vegyületek)

6

0

3707 90 30

Előhívók és fixálók, fényképészeti célra szolgáló vegyszerek formájában,
nem színes fényképezéshez, beleértve a nem kevert termékek kimért
adagokban vagy a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, fel
használásra készen (a 2843–2846 vtsz. alá tartozó sók és vegyületek
kivételével)

6

0

3707 90 90

Fényképészeti célra szolgáló vegyszerek, beleértve a nem kevert termé
keket kimért adagokban vagy a kiskereskedelemben szokásos módon
kiszerelve, felhasználásra készen (a lakk, az enyv, a ragasztó és hasonló
készítmények, fényérzékenyítő emulziók, előhívók és fixálók és a
2843–2846 vtsz. alá tartozó sók és nemesfémvegyületek stb. kivételé vel)

6

0

3801 10 00

Mesterséges grafit (a retortagrafit, retortaszén és mesterségesgrafit-áruk,
beleértve a mesterségesgrafit-alapú tűzálló anyagokat)

3,6

0

3801 20 10

Kolloid grafit olajos szuszpenzióban; szemikolloid grafit

6,5

0
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3801 20 90

Kolloid grafit (kivéve olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit)

4,1

0

3801 30 00

Szénmassza elektródokhoz és hasonló massza kemencebéléshez

5,3

0

3801 90 00

Grafitból vagy más szénből készült termékek massza, tömb, lemez
alakban vagy mint más félgyártmány (kivéve szénmassza elektródokhoz és
hasonló massza kemencebéléshez)

3,7

0

3802 10 00

Aktív szén (a kiskereskedelemben szokásos módon csomagolt gyógy szer
vagy a hűtőszekrényhez, autóhoz stb. használatos szagtalanító ki
vételével)

3,2

0

3802 90 00

Aktív kovaföld és más aktivált természetes ásványi termékek; állati
szén, a kimerült állati szén is (az aktív szén, a zsugorító anyagok nélkül
kalcinált kovaföld és aktív vegyi termékek kivételével)

5,7

0

3803 00 10

Nyers tallolaj

Mentes

0

3803 00 90

Tallolaj, finomított is (kivéve nyers tallolaj)

4,1

0

3804 00 10

Koncentrált szulfitszennylúg

5

0

3804 00 90

Facellulóz előállításánál keletkező maradék lúg, koncentrált, cukortala
nított vagy kémiailag kezelt is, beleértve a ligninszulfonátot (a szulfit
szennylúg, a nyers tallolaj, nátrium-hidroxid (marónátron) és szulfát
szurok kivételével)

5

0

3805 10 10

Mézgaterpentin

4

0

3805 10 30

Faterpentin

3,7

0

3805 10 90

Szulfátterpentin

3,2

0

3805 90 10

Fenyőolaj, amelynek fő alkotórésze az alfaterpineol

3,7

0

3805 90 90

Nyers dipentén; szulfitterpentin és más nyers paracimol; tűlevelű fák
desztillálása vagy egyéb kezelésével előállított terpénolaj (a mézgaterpen tin,
faterpentin, szulfátterpentin és fenyőolaj, amelynek fő alkotórésze az alfaterpineol kivételével)

3,4

0

3806 10 10

Friss oleogyantából nyert

5

0

3806 10 90

Fenyőgyanta és gyantasavak (kivéve friss oleogyantából nyert gyanta)

5

0
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3806 20 00

Fenyőgyanta és gyantasavak sói vagy fenyőgyanta és gyantasavak szár
mazékainak sói (fenyőgyanta melléktermékek sóinak kivételével)

4,2

0

3806 30 00

Észtergyanta

6,5

0

3806 90 00

Fenyőgyanta származékai, beleértve a fenyőgyanta melléktermékek,
gyantasavak, könnyű és nehéz gyantaolaj és hőkezeléssel előállított mó
dosított természetes gyanták (olvasztott gyanta) sóit (a fenyőgyanta,
gyantasavak sói vagy fenyőgyanta vagy gyantasavak származékainak sói és
az észtergyanta kivételével)

4,2

0

3807 00 10

Fakátrány

2,1

0

3807 00 90

Gyanta, gyantasav vagy növényiszurok-alapú sörfőző szurok és hasonló
készítmények; fakátrányolaj, fakreozot, fanafta, növényi szurok, (a fakát
rány, burgundy-szurok, sárga szurok, sztearinszurok, zsírsavszurok,
zsírkátrány és glicerinszurok kivételével)

4,6

0

3808 50 00

Áruk amelyek legalább egyet tartalmaznak az alábbi anyagokból(ISO);
binapakril (ISO); kamfeklór (ISO) (toxafén); kaptafol (ISO); klórdán
(ISO); klórdimeform (ISO); klórbenzilát (ISO); DDT (ISO) (klofenotán
(INN), 1,1,1-triklór-2,2-bisz (para-klórfenil)-etán); dieldrin (ISO, INN);
dinoseb (ISO), ennek sói vagy észterei; etilén-dibromid (ISO) (1,2-dib
róm-etán); etilén-diklorid (ISO) (1,2-diklór-etán); fluoracetamid (ISO);
heptaklór (ISO); hexaklór-benzol (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán
(HCH (ISO)), beleértve a lindánt (ISO, INN); higanyvegyületek; metami
dofosz (ISO); monokrotofosz (ISO); etilén-oxid (oxirán); paration (ISO);
paration-metil (ISO) (metil-paration); pentaklórfenol (ISO); foszfamidon
(ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklór-fenoxiecetsav) ennek sói vagy észterei

6

0

3808 91 10

Piretroidalapú rovarölők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk

6

0

3808 91 20

Klórozottszénhidrogén-alapú rovarölők, a kiskereskedelemben szokásos
formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények
vagy készáruk

6

0

3808 91 30

Karbamátalapú rovarölők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk

6

0

3808 91 40

Szervesfoszfortermék-alapú rovarölő vegyületek, a kiskereskedelemben
szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készít
mények vagy készáru

6

0

3808 91 90

Rovarölők, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolás ban
kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (kivéve a piret roidalapúak, klórozott szénhidrogén-alapúak, karbamátok vagy szer
vesfoszfortermék-alapú vegyületek)

6

0

3808 92 10

Rézvegyületeket tartalmazó gombaölő készítmények, szervetlen

4,6

0

3808 92 20

Gombaölők, kiskereskedelmi formában vagy csomagolásban, vagy ké
szítményként vagy készáruként, szervetlen ( a rézvegyületeket tartal mazó
készítmények kivételével)

6

0
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3808 92 30

Ditiokarbamátalapú gombaölők, a kiskereskedelemben szokásos formá ban
vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy kész áruk
(kivéve a szervetlen gombaölők)

6

0

3808 92 40

Benzimidazolalapú gombaölők,a kiskereskedelemben szokásos formá ban
vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy kész áruk
(kivéve a szervetlen gombaölők)

6

0

3808 92 50

Diazol- vagy triazolalapú gombaölők,a kiskereskedelemben szokásos
formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények
vagy készáruk (kivéve a szervetlen gombaölők)

6

0

3808 92 60

Diazin- vagy morfolinalapú gombaölők,a kiskereskedelemben szokásos
formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények
vagy készáruk (kivéve a szervetlen gombaölők)

6

0

3808 92 90

Gombaölők a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomago
lásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (kivéve a szer
vetlen gombaölők és a ditiokarbamát,- benzimidazol,- diazol,- triazo lal,diazin,- vagy morfolinalapú gombaölők)

6

0

3808 93 11

Fenoxi-phitohormon-alapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos
formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények
vagy készáruk

6

0

3808 93 13

Triazinalapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk

6

0

3808 93 15

Amidalapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk

6

0

3808 93 17

Karbamátalapú gyomirtók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk

6

0

3808 93 21

Dinitro-anilin-származék-alapú, gyomirtók a kiskereskedelemben szo
kásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmé nyek
vagy készáruk

6

0

3808 93 23

Karbamid- vagy uracil- vagy szulfonil-karbamid-alapú gyomirtók, a kis
kereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy
mint készítmények vagy készáruk

6

0

3808 93 27

Gyomirtók a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolás
ban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (kivéve azok a
termékek amelyek fenoxi-phitohormon,- triazin,- amid,- karbamát,dinitro-anilin-származék,- vagy- karbamid,- uracil,- vagy szulfonil-kar
bamid-alapúak)

6

0

3808 93 30

Csírázásgátló termékek a kiskereskedelemben szokásos módon kisze relve
vagy mint készítmények vagy készáruk

6

0

3808 93 90

Növénynövekedés-szabályozók a kiskereskedelemben szokásos módon
kiszerelve vagy mint készítmények vagy készáruk (3808 50 vtsz. alá
tartozó áruk kivételével)

6,5

0
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3808 94 10

Kvaterner ammóniumsó alapú fertőtlenítők a kiskereskedelemben szo
kásos módon kiszerelve vagy mint készítmények vagy készáruk

6

0

3808 94 20

Halogénezett vegyület alapú fertőtlenítők a kiskereskedelemben szoká sos
módon kiszerelve vagy mint készítmények vagy készáruk

6

0

3808 94 90

Fertőtlenítők, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve vagy mint
készítmények vagy készáruk (kivéve azon termékek melyek kva terner
ammóniumsó alapúak vagy halogénezett vegyület alapúak)

6

0

3808 99 10

Patkányirtók, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve vagy mint
készítmények vagy készáruk

6

0

3808 99 90

Növényvédő szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy
csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a ro
varirtók, gombaölők, gyomirtók, fertőtlenítők, patkányirtók és a
3808 50 00 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

6

0

3809 10 10

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, m. n. e. végkikészítő
szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő
anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és
pácanyagok), 55 tömegszázaléknál alacsonyabb keményítőtartalom mal

8,3 + 8,9 EUR/
100 kg/net MAX
12,8

—

3809 10 30

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, m. n. e. végkikészítő
szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő
anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és
pácanyagok), legalább 55 tömegszázalék, de 70 tömegszázaléknál
alacsonyabb keményítőtartalommal

8,3 + 12,4 EUR/
100 kg/net MAX
12,8

—

3809 10 50

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, m. n. e. végkikészítő
szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő
anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és
pácanyagok), legalább 70 tömegszázalék, de 83 tömegszázaléknál
alacsonyabb keményítőtartalommal

8,3 + 15,1 EUR/
100 kg/net MAX
12,8

—

3809 10 90

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, m. n. e. végkikészítő
szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő
anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és
pácanyagok), legalább 83 tömegszázalék keményítőtartalommal

8,3 + 17,7 EUR/
100 kg/net MAX
12,8

—

3809 91 00

Textil- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkiké
szítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartóságot növelő
anyagok, valamint más termékek és készítmények (a keményítő-tar talmú
kivételével)

6,3

0
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3809 92 00

Papír- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő
szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartóságot növelő anyagok,
valamint más termékek és készítmények, mint pl. appretálószerek és
pácanyagok (a keményítő-tartalmú kivételével)

6,3

0

3809 93 00

Bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő
szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartóságot növelő anyagok,
valamint más termékek és készítmények, mint pl. appretálószerek és
pácanyagok (a keményítő-tartalmú kivételével)

6,3

0

3810 10 00

Fémfelületet marató szerek; forrasztó-, hegesztőpaszták és -porok, fémvagy más anyagtartalommal

6,5

0

3810 90 10

hegesztőelektródák és -pálcák bevonó- és maganyagai

4,1

0

3810 90 90

Folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez, keményforrasztás hoz
vagy forrasztáshoz (a hegesztőelektródák vagy -pálcák bevonó vagy
mag anyagai, a forrasztó-, keményforrasztó- vagy hegesztőporok és paszták fém- és más anyagtartalommal és a folyósítószerrel bevont nem
nemesfém vagy fémkarbid hegesztőelektródák vagy -pálcák kivéte lével)

5

0

3811 11 10

Ólomtetraetil-alapúak kopogásgátló szerek motor-üzemanyaghoz

6,5

0

3811 11 90

Ólomvegyület-alapú kopogásgátló szerek motor-üzemanyaghoz (kivéve az
ólomtetraetil-alapúak)

5,8

0

3811 19 00

Kopogásgátló szerek motor-üzemanyaghoz (az ólomvegyület-alapúak
kivételével)

5,8

0

3811 21 00

Elkészített kenőolaj-adalék kőolaj- vagy bitumenes ásványolajokból nyert
olajtartalommal

5,3

0

3811 29 00

Elkészített kenőolaj-adalék kőolaj- vagy bitumenes ásványolajokból nyert
olajtartalom nélkül

5,8

0

3811 90 00

Antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló
készítmények és egyéb elkészített adalékanyagok ásványolajhoz, bele
értve a benzinhez valót, vagy egyéb, azonos céllal ásványolajként hasz
nált folyadékhoz (a kopogásgátló szerek és kenőolaj-adalékok kivételé
vel)

5,8

0

3812 10 00

Elkészített vulkanizálást gyorsítók

6,3

0
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3812 20 10

Benzil-3-izobutiriloxi-1-izoptopil-2,2-dimetilpropil ftalát és benzil-3izobutiriloxi-2,2,4-trimetilpentil ftalát tartalmú reagenskeverék, mint
összetett gumi- vagy műanyag-stabilizátorok

Mentes

0

3812 20 90

Máshol nem említett összetett gumi- vagy műanyaglágyítók (kivéve
Benzil-3-izobutiriloxi-1-izoptopil-2,2-dimetilpropil ftalát és benzil-3izobutiriloxi- 2,2,4-trimetilfenil ftalát tartalmú reagenskeverék)

6,5

0

3812 30 20

Gumi- vagy műanyag-antioxidáns készítmények

6,5

0

3812 30 80

gumi- vagy műanyag-stabilizátorok (kivéve antioxidáns készítmények)

6,5

0

3813 00 00

Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gráná tok
(a töltött vagy töltetlen tűzoltó készülékek, hordozhatók is, nem ke vert,
vegyileg nem meghatározott tűzoltó tulajdonságú termékek más formában
kivételével)

6,5

0

3814 00 10

Butilacetát-alapú szerves oldószerkeverékek és hígítók és elkészített lakkvagy festékeltávolítók (a körömlakk lemosó kivételével)

6,5

0

3814 00 90

Szerves oldószerkeverékek és hígítók és elkészített lakk- vagy festékeltá
volítók (kivéve a butilacetát alapúakat és a körömlakk lemosót)

6,5

0

3815 11 00

Máshol nem említett „rögzített” katalizátorok, aktív alkotórészként nik
kellel vagy nikkelvegyülettel

6,5

0

3815 12 00

Máshol nem említett „rögzített” katalizátorok, aktív alkotórészként ne
mesfémmel vagy nemesfémvegyülettel

6,5

0

3815 19 10

Katalizátor szemcse alakban, amelynek legalább 90 tömegszázaléka leg
feljebb 10 mikron szemcseméretű oxidkeverék magnézium-szilikát hor
dozón, melynek összetétele legalább 20, de legfeljebb 35 tömegszázalék
réz, és legalább 2, de legfeljebb 3 tömegszázalék bizmut,és amelynek
látszólagos fajlagos tömege legalább 0,2, de legfeljebb 1,0

Mentes

0

3815 19 90

Máshol nem említett rögzített katalizátorok (kivéve: rögzített katalizátor
szemcse alakban aktív alkotórészként nemesfémmel vagy nemesfémve
gyülettel, nikkellel vagy nikkelvegyülettel, amelynek legalább 90 tömeg
százaléka legfeljebb 10 mikron szemcseméretű oxidkeverék magné ziumszilikát hordozón, melynek összetétele: – legalább 20, de legfel jebb 35
tömegszázalék réz, és legalább 2, de legfeljebb 3 tömegszázalék bizmut,és
amelynek látszólagos fajlagos tömege legalább 0,2, de legfel jebb 1,0)

6,5

0

3815 90 10

Katalizátorok, amely etiltrifenil-foszfónium-acetátot tartalmaz metano los
oldatban (kivéve rögzített katalizátorok)

Mentes

0
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3815 90 90

Máshol nem említett reakcióindítók, -gyorsítók és katalizátorok, (kivéve a
vulkanizálást gyorsítók, rögzített katalizátorok és katalizátorok, ame lyek
etiltrifenil-foszfónium-acetátot tartalmaznak metanolos oldatban)

6,5

0

3816 00 00

Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek (a grafitból
vagy más szénből készült termékek kivételével)

2,7

0

3817 00 50

Lineáris alkilbenzol

6,3

0

3817 00 80

Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, amelyet a benzol és naftalin al
kilezésével nyernek (a lineáris alkilbenzol és a ciklikus szénhidrogének
izomerkeverékei kivételével)

6,3

0

3818 00 10

Elektronikai célokra átitatott szilícium korong, ostya, henger, rúd vagy
hasonló formában fényezve vagy egyenletes epitaxiális réteggel bevonva is
(a pl. szelektív diffúzió útján tovább megmunkált elemek kivételével)

Mentes

0

3818 00 90

Elektronikai célokra átitatott kémiai elemek és vegyületek korong, os tya,
henger, rúd vagy hasonló formában fényezve vagy egyenletes epita xiális
réteggel bevonva is (a pl. szelektív diffúzió útján tovább megmun kált
elemek és az átitatott szilícium kivételével)

Mentes

0

3819 00 00

Hidraulikusfék-folyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtó
műhöz, amely kőolajat vagy bitumines ásványokból nyert olajat nem, vagy
70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz

6,5

0

3820 00 00

Fagyásgátló készítmények és elkészített jegesedésgátló folyadékok (az
ásványolajokhoz vagy a felhasználás szempontjából azokkal egy tekin tet
alá eső folyadékokhoz elkészített adalékanyagok kivételével)

6,5

0

3821 00 00

Elkészített táptalajok mikroorganizmusok (beleértve a vírusokat és ha
sonlókat is) vagy növényi, emberi vagy állati sejtek tenyésztésére vagy
fenntartására

5

0

3822 00 00

Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, elkészí tett
diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is és tanúsít vánnyal
ellátott referencia anyagok (az összetett diagnosztikai reagen sek,
vércsoport-meghatározó reagens, állati vér terápiás, megelőzési vagy
diagnosztikai célra előkészítve és vakcinák, toxinok, mikroorga nizmus
kultúrák és hasonló termékek kivételével)

Mentes

0

3823 11 00

Ipari sztearinsav

5,1

0

3823 12 00

Ipari olajsav

4,5

0

3823 13 00

Ipari tallolajzsírsav

2,9

0

3823 19 10

Zsírsavak, desztillált

2,9

0

289

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

3823 19 30

Zsírsav párlat

2,9

0

3823 19 90

Ipari monokarboxil-zsírsav finomításból nyert savas olaj (a sztearinsav,
olajsav és tallolajzsírsav, desztillált zsírsavak és zsírsavpárlat kivételével)

2,9

0

3823 70 00

Ipari zsíralkohol

3,8

0

3824 10 00

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz

6,5

0

3824 30 00

Nem agglomerált fémkarbidok fémkötő anyagokkal keverve

5,3

0

3824 40 00

Elkészített adalékok cementhez, habarcshoz, betonhoz

6,5

0

3824 50 10

Öntésre kész beton

6,5

0

3824 50 90

Nem tűzálló habarcs és beton (kivéve öntésre kész beton)

6,5

0

3824 60 11

Szorbit vizes oldatban, legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú, Dglucit tartalomra számítva (a D-glucit [szorbit]) kivételével)

7,7 + 16,1 EUR/
100kg/net

—

3824 60 19

Szorbit vizes oldatban, 2 tömegszázaléknál magasabb D-mannit tar
talmú, D-glucit tartalomra számítva (a D-glucit [szorbit]) kivételével)

9,6 + 37,8 EUR/
100 kg/net

—

3824 60 91

Szorbit, legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú, D-glucit tarta
lomra számítva (a szorbit vizes oldatban és a D-glucit [szorbit]) kivéte
lével)

7,7 + 23 EUR/
100kg/net

—

3824 60 99

Szorbit, 2 tömegszázaléknál magasabb D-mannit tartalmú, D-glucit tar
talomra számítva (a szorbit vizes oldatban és a D-glucit [szorbit]) kivé
telével)

9,6 + 53,7 EUR/
100 kg/net

—

3824 71 00

Klór-fluor-szénhidrogéneket (CFC) tartalmazó keverékek hidroklór- fluorszénhidrogén- (HCFC), perfluor-szénhidrogén- (PFC) vagy hidrof luorszénhidrogén- (HFC) tartalommal is

6,5

0

3824 72 00

Bróm-klór-difluor-metánokat, bróm-trifluor-metánokat vagy dibrómtetrafluor-etánokat tartalmazó keverékek

6,5

0

3824 73 00

Brómozott-fluorozott szénhidrogéneket (HBFC) tartalmazó keverékek

6,5

0

3824 74 00

Hidroklór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC) tartalmazó keverékek perf
luor-szénhidrogén- (PFC) vagy hidrofluor-szénhidrogén- (HFC) tarta
lommal is, de klór-fluor-szénhidrogén- (CFC) tartalom nélkül

6,5

0

3824 75 00

Szén-tetrakloridot tartalmazó keverékek

6,5

0
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3824 76 00

1,1,1-triklóretánt (metil-kloroform) tartalmazó keverékek

6,5

0

3824 77 00

Bróm-metánt (metil-bromid) vagy bróm-klór-metánt tartalmazó keveré kek

6,5

0

3824 78 00

Perfluor-szénhidrogéneket (PFC) vagy hidrofluor-szénhidrogéneket (HFC)
tartalmazó keverékek klór-fluor-szénhidrogén- (CFC) vagy hid roklórfluor-szénhidrogén- (HCFC) tartalom nélkül

6,5

0

3824 79 00

Metán, etán vagy propán halogénezett származékait tartalmazó keveré kek
( a 3824 71 00 – 3824 78 00 KN-kódok kivételével)

6,5

0

3824 81 00

Etilén-oxidot (oxiránt) tartalmazó keverékek és készítmények

6,5

0

3824 82 00

Poliklórozott bifenileket (PCB-k), poliklórozott terfenileket (PCT-k) vagy
polibrómozott bifenileket (PBB-k) tartalmazó kerverékek és készítmé
nyek

6,5

0

3824 83 00

Trisz(2,3-dibróm-propil) foszfátot tartalmazó keverékek és készítmé nyek

6,5

0

3824 90 10

Bitumenes ásványok tiofénezett szulfonsavai és sói; kőolajszulfonátok (az
alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-aminok kőolajszulfonát jai
kivételével)

5,7

0

3824 90 15

Ioncserélők (kivéve a 39. árucsoportba tartozó polimerek)

6,5

0

3824 90 20

Getterek vákuumcsövekhez

6

0

3824 90 25

Pirolignitek, pl. kalciumból; nyers kalciumtartarátok; nyers kalciumcit
rátok

5,1

0

3824 90 30

Nafténsavak, ezek vízben oldhatatlan sói és észterei

3,2

0

3824 90 35

Amint, mint aktív összetevőt tartalmazó rozsdagátló készítmények

6,5

0

3824 90 40

Kevert szervetlen oldószerek és hígítók lakkokhoz és hasonló termék
ekhez

6,5

0

3824 90 45

Vízkövesedésgátló és hasonló vegyületek

6,5

0

3824 90 50

Galvanizáláshoz vegyipari és rokon ipari készítmények

6,5

0

3824 90 55

Glicerin mono-, di- és tri-zsírsav észtereinek elegyei (zsíremulzió kép
zők)

6,5

0
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3824 90 61

Antibiotikum gyártás közbenső terméke, amelyet Streptomyces teneb
rarius fermentációjával állítottak elő, szárítva is, a 3004 vtsz. alá tar
tozó humán gyógyszer gyártásához

Mentes

0

3824 90 62

Monenzin sók gyártásának közbenső termékei gyógyszerészeti vagy ve gyi
célra

Mentes

0

3824 90 64

Máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmé
nyek, (kivéve az antibiotikum gyártás közbenső terméke, amelyet Strep
tomyces tenebrarius fermentációjával állítottak elő, szárítva is, a 3004 vtsz.
alá tartozó humán gyógyszer gyártásához és monenzin sók gyár tásának
közbenső termékei)

6,5

0

3824 90 65

Öntödei segédanyagok vegyipari készítmények formájában (kivéve elké szített
kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz)

6,5

0

3824 90 70

Tűzállóságot, vízállóságot biztosító és hasonló, az építőiparban hasz nált
vegyipari védő készítmények

6,5

0

3824 90 75

Lítium-niobát szelet, nem adalékolt (nem szennyezett)

Mentes

0

3824 90 80

Dimerizált zsírsavak amin származékainak keveréke, amelyek átlagos
molekulasúlya legalább 520, de legfeljebb 550

Mentes

0

3824 90 85

3–(1-etil-1-metilpropil)izoxazol-5-il amin, toluolos oldatban

Mentes

0

3824 90 98

Máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmé
nyek, beleértve a természetes termékek keverékéből állókat is

6,5

0

3825 10 00

Kommunális hulladék

6,5

0

3825 20 00

Szennyvíziszap

6,5

0

3825 30 00

Klinikai hulladék

6,5

0

3825 41 00

Halogénezett szervesoldószer-hulladék

6,5

0

3825 49 00

Nem halogénezett szervesoldószer-hulladék

6,5

0

3825 50 00

Fémmaratószerek, hidraulikus folyadékok, fékfolyadékok és fagyálló
szerek hulladéka

6,5

0
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3825 61 00

A vegyipar és a vele rokon iparágak főként szerves összetevőket tartal
mazó hulladékai (kivéve fagyálló szerek)

6,5

0

3825 69 00

A vegyipar és a vele rokon iparágak hulladékai (kivéve fémmaratósze rek,
hidraulikus folyadékok, fékfolyadékok és fagyálló szerek főként szerves
összetevőket tartalmazó hulladéka)

6,5

0

3825 90 10

Alkáli vasoxidok gáztisztításhoz

5

0

3825 90 90

A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett maradékai és
melléktermékei, (kivéve hulladék)

6,5

0

3901 10 10

Lineáris polietilén 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel, alapanyag formá
jában

6,5

0

3901 10 90

Polietilén 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel, alapanyag formájában (ki
véve lineáris polietilén)

6,5

0

3901 20 10

Polietilén szabálytalan alakú tömbök, rögök, porok, szemcsék, pelyhek és
hasonló ömlesztett formákban, fajlagos tömege 23 °C-on legalább 0,958
és összetétele: legfeljebb 50 mg/kg alumínium, legfeljebb 2 mg/ kg
kalcium, legfeljebb 2 mg/kg króm, legfeljebb 2 mg/kg vas, legfeljebb 2
mg/kg nikkel, legfeljebb 2 mg/kg titán és legfeljebb 8 mg/kg vaná dium,
klórszulfonált polietilén gyártására

Mentes

0

3901 20 90

Polietilén legalább 0,94 fajlagos tömeggel, alapanyag formájában (ki véve
polietilén szabálytalan alakú tömbök, rögök, porok, szemcsék, pelyhek
és hasonló ömlesztett formákban, fajlagos tömege 23 °C-on legalább
0,958 és összetétele: legfeljebb 50 mg/kg alumínium, legfel jebb 2 mg/kg
kalcium, legfeljebb 2 mg/kg króm, legfeljebb 2 mg/kg vas, legfeljebb 2
mg/kg nikkel, legfeljebb 2 mg/kg titán és legfeljebb 8 mg/kg vanádium,
klórszulfonált polietilén gyártására

6,5

0

3901 30 00

Etilén-vinil-acetát-kopolimer, alapanyag formájában

6,5

0

3901 90 10

Ionomer gyanta, amely etilén, izobutil akrilát és metakrilsav terpolimer
jének sójából áll, alapanyag formájában

Mentes

0

3901 90 20

Polisztirol, etilén-butilén kopolimer és polisztirol A-B-A típusú blokkkopolimere, amelyben a sztiroltartalom legfeljebb 35 tömegszázalék,
szabálytalan alakú tömbök, rögök, porok, szemcsék, pelyhek és ha
sonló ömlesztett formákban

Mentes

0

3901 90 90

Etilén polimerjei, alapanyag formájában (kivéve a polietilén, etilén-vinilacetát-kopolimer kivételével ionomer gyanta, amely etilén, izobutil akri lát
és metakrilsav terpolimerjének sójából áll; polisztirol, etilén-butilén
kopolimer és polisztirol A-B-A típusú blokkkopolimere, amelyben a
sztiroltartalom legfeljebb 35 tömegszázalék, szabálytalan alakú töm bök,
rögök, porok, szemcsék, pelyhek és hasonló ömlesztett formák ban)

6,5

0

3902 10 00

Polipropilén, alapanyag formájában

6,5

0
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3902 20 00

Poliizobutilén, alapanyag formájában

6,5

0

3902 30 00

Propilén-kopolimerek, alapanyag formájában

6,5

0

3902 90 10

Polisztirol, etilén-butilén kopolimer és polisztirol A-B-A típusú propilén
vagy más olefin polimerjeinek blokk-kopolimere, amelyben a sztiroltar
talom legfeljebb 35 tömegszázalék,szabálytalan alakú tömbök, rögök,
porok, szemcsék, pelyhek és hasonló ömlesztett formákban

Mentes

0

3902 90 20

Polibut-1-én, ennek etilén-kopolimere legfeljebb 10 tömegszázalék eti
léntartalommal, vagy polibut-1-én keveréke polietilénnel és/vagy polip
ropilénnel, legfeljebb 10 tömegszázalék polietilén- és/vagy legfeljebb 25
tömegszázalék polipropiléntartalommal, szabálytalan alakú tömbök, rögök,
porok, szemcsék, pelyhek és hasonló ömlesztett formákban

Mentes

0

3902 90 90

Propilén vagy más olefin polimerjei, alapanyag formájában (kivéve po
lipropilén, poliizobutilén, propilén-kopolimerek, és a polisztirol A-B-A
típusú blokkkopolimere, etilén-butilén kopolimer, polisztirol, legfeljebb 35
tömegszázalék sztiroltartalommal és polibut-1-én, ennek etilén-ko
polimere legfeljebb 10 tömegszázalék etiléntartalommal, vagy polibut- 1én keveréke polietilénnel és/vagy polipropilénnel, legfeljebb 10 tömeg
százalék polietilén- és/vagy legfeljebb 25 tömegszázalék polipropilén
tartalommal, szabálytalan alakú tömbök, rögök, porok, szemcsék, pely hek
és hasonló ömlesztett formákban

6,5

0

3903 11 00

Habosítható polisztirol, alapanyag formájában

6,5

0

3903 19 00

Polisztirol, alapanyag formájában (a habosítható polisztirol kivételével)

6,5

0

3903 20 00

Sztirol-akrilnitril-(SAN)-kopolimerek, alapanyag formájában

6,5

0

3903 30 00

Akrilnitril-butadién-sztirol-(ABS)-kopolimerek, alapanyag formájában

6,5

0

3903 90 10

Kizárólag sztirol kopolimere allilalkohollal, amelynek acetil értéke leg
alább 175, alapanyag formájában

Mentes

0

3903 90 20

Brómozott polisztirol, legalább 58, de legfeljebb 71 tömegszázalék
brómtartalommal, szabálytalan alakú tömbök, rögök, porok, szemcsék,
pelyhek és hasonló ömlesztett formákban)

Mentes

0

3903 90 90

Sztirol polimerjei, alapanyag formájában (a polisztirol, sztirol-akrilnit ril(SAN)-kopolimerek, akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), kizárólag szti rol
kopolimere allilalkohollal, amelynek acetil értéke legalább 175, és
brómozott polisztirol, legalább 58, de legfeljebb 71 tömegszázalék
brómtartalommal, szabálytalan alakú tömbök, rögök, porok, szemcsék,
pelyhek és hasonló ömlesztett formákban)

6,5

0
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3904 10 00

Poli(vinil-klorid), alapanyag formájában, más anyaggal nem keverve

6,5

0

3904 21 00

Nem lágyított poli(vinil-klorid), alapanyag formájában, más anyaggal nem
keverve

6,5

0

3904 22 00

Lágyított poli(vinil-klorid), alapanyag formájában, más anyaggal nem
keverve

6,5

0

3904 30 00

Vinil-klorid-vinil-acetát-kopolimerek, alapanyag formájában

6,5

0

3904 40 00

Vinil-klorid-kopolimerek, alapanyag formájában (kivéve Vinil-klorid-vi
nil-acetát-kopolimerek)

6,5

0

3904 50 10

Vinilidén-klorid kopolimere akrilnitrillel, legalább 4 mikron, de legfel
jebb 20 mikron átmérőjű expandálható szemcsék formájában

Mentes

0

3904 50 90

Vinilidén-klorid-polimerek, alapanyag formájában (kivéve vinilidén-klo rid
kopolimere akrilnitrillel, legalább 4 mikron, de legfeljebb 20 mikron
átmérőjű expandálható szemcsék formájában)

6,5

0

3904 61 00

Politetrafluor-etilén, alapanyag formájában

6,5

0

3904 69 10

Poli(vinil-fluorid) szabálytalan alakú tömbök, rögök, porok, szemcsék,
pelyhek és hasonló ömlesztett formákban

Mentes

0

3904 69 90

Vinil-klorid vagy más halogénezett olefinek fluorpolimerjei alapanyag
formájában (kivéve politetrafluor-etilén és poli(vinil-fluorid) szabályta lan
alakú tömbök, rögök, porok, szemcsék, pelyhek és hasonló ömlesz tett
formákban)

6,5

0

3904 90 00

Vinil-klorid vagy más halogénezett olefinek polimerjei alapanyag for
májában (a poli(vinil-klorid), vinil-klorid-kopolimerek, vinil-klorid-poli merek
és fluorpolimerek kivételével)

6,5

0

3905 12 00

Poli(vinil-acetát), vizes diszperzióban

6,5

0

3905 19 00

Poli(vinil-acetát), alapanyag formájában (nem vizes diszperzióban)

6,5

0

3905 21 00

Vinil-acetát-kopolimerek, vizes diszperzióban

6,5

0

3905 29 00

Vinil-acetát-kopolimerek, alapanyag formájában (nem vizes diszperzió
ban)

6,5

0
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3905 30 00

Poli(vinil-alkoholok), alapanyag formájában, a nem hidrolizált acetát
csoportot tartalmazók is

6,5

0

3905 91 00

Vinil-kopolimerek, alapanyag formájában (kivéve vinil-klorid-vinil-ace
tát-kopolimerek, más vinil-klorid-kopolimerek, és vinil-acetát-kopoli
merek)

6,5

0

3905 99 10

Poli(vinil-formal) szabálytalan alakú tömbök, rögök, porok, szemcsék,
pelyhek és hasonló ömlesztett formákban, legalább 10 000, de legfel
jebb 40 000 molekulasúllyal, összetétele: legalább 9,5, de legfeljebb 13
tömegszázalék vinil-acetát formájában kifejezett acetil-csoport-tarta lommal,
és legalább 5, de legfeljebb 6,5 tömegszázalék vinil-alkohol formájában
kifejezett hidroxil-csoport-tartalommal

Mentes

0

3905 99 90

Vinil-észterek polimerjei és más vinilpolimerek alapanyag formájában
(kivéve a vinil-klorid vagy más halogénezett olefinek, poli(vinil-acetát),
vinil-acetát-kopolimerek és poli(vinil-alkohol), a nem hidrolizált acetát
csoportot tartalmazók is, poli(vinil-formal) szabálytalan alakú tömbök,
rögök, porok, szemcsék, pelyhek és hasonló ömlesztett formákban, leg
alább 10 000, de legfeljebb 40 000 molekulasúllyal, összetétele: leg
alább 9,5, de legfeljebb 13 tömegszázalék vinil-acetát formájában kife
jezett acetil-csoport-tartalommal, és legalább 5, de legfeljebb 6,5 tömeg
százalék vinil-alkohol formájában kifejezett hidroxil-csoport-tartalom
mal)

6,5

0

3906 10 00

Poli(metil-metakrilát), alapanyag formájában

6,5

0

3906 90 10

Poli(N-3-hidroxiimino-1,1-dimetilbutil)akrilamid, alapanyag formájában

Mentes

0

3906 90 20

2-diizopropil-aminoetil metakrilát és decil metakrilát kopolimere, N,Ndimetil-acetamidban oldva, legalább 55 tömegszázalék kopolimertarta
lommal

Mentes

0

3906 90 30

Akrilsav és 2-etilakrilát kopolimere legalább 10, de legfeljebb 11 tö
megszázalék 2-etilakrilát tartalommal

Mentes

0

3906 90 40

Akrilonitril kopolimere metil akriláttal és módosítva polibutadién-akril
nitrillel (NBR), alapanyag formájában

Mentes

0

3906 90 50

Akrilsav és alkil metakrilát polimerizációjának terméke kis mennyiségű
egyéb monomerekkel, textilnyomó festékek gyártásánál sűrítőanyagként
használatos

Mentes

0

3906 90 60

Metil akrilát, etilén és olyan monomer kopolimere, amely nem láncvé gen
tartalmaz karboxil csoport szubsztituenst, legalább 50 tömegszáza lék
metil akrilát tartalommal, szilícium-dioxiddal keverve is, alapanyag
formájában

5

0
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3906 90 90

Akrilpolimerek, alapanyag formájában (kivéve poli(metil-metakrilát),
poli(N-3-hidroxiimino-1,1-dimetilbutil)akrilamid, 2-diizopropil-aminoe til
metakrilát és decil metakrilát kopolimere, N,N-dimetil-acetamidban oldva,
legalább 55 tömegszázalék kopolimertartalommal, akrilsav és 2- etilakrilát
kopolimere legalább 10, de legfeljebb 11 tömegszázalék 2- etilakrilát
tartalommal, akrilonitril kopolimere metil akriláttal és módo sítva
polibutadién-akrilnitrillel (NBR), akrilsav és alkil metakrilát poli
merizációjának terméke kis mennyiségű egyéb monomerekkel, textil
nyomó festékek gyártásánál sűrítőanyagként használatos, metil akrilát,
etilén és olyan monomer kopolimere, amely nem láncvégen tartalmaz
karboxil csoport szubsztituenst, legalább 50 tömegszázalék metil akri lát
tartalommal, szilícium-dioxiddal keverve is)

6,5

0

3907 10 00

Poliacetálok, alapanyag formájában

6,5

0

3907 20 11

Polietilén-glikolok, alapanyag formájában

6,5

0

3907 20 21

Poliéter-alkoholok legfeljebb 100 hidroxil-számmal, alapanyag formá ban
(kivéve polietilén-glikol)

6,5

0

3907 20 29

Poliéter-alkoholok kevesebb, mint 100 hidroxil-számmal, alapanyag
formában (kivéve polietilén-glikol)

6,5

0

3907 20 91

1-kloro-2,3-epoxipropán kopolimere etilénoxiddal, alapanyag formájá ban

Mentes

0

3907 20 99

Poliéterek, alapanyag formájában (kivéve poliéteralkoholok, poliacetá lok,
1-kloro-2,3-epoxipropán kopolimere etilénoxiddal)

6,5

0

3907 30 00

Epoxigyanták, alapanyag formájában

6,5

0

3907 40 00

Polikarbonátok, alapanyag formájában

6,5

0

3907 50 00

Alkidgyanták, alapanyag formájában

6,5

0

3907 60 20

Poli(etilén-tereftalát) film, alapanyag formájában, legalább 78 ml/g visz
kozitással

6,5

0

3907 60 80

Poli(etilén-tereftalát) film, alapanyag formájában, kevesebb, mint 78 ml/ g
viszkozitással

6,5

0

3907 70 00

Poli(tejsav), alapanyag formájában

6,5

0

3907 91 10

Telítetlen folyékony poliészterek, alapanyag formájában (kivéve polikar
bonátok, alkid-gyanták, poli(etilén-tereftalát) és poli(tejsav))

6,5

0

3907 91 90

Telítetlen poliészterek, alapanyag formájában (kivéve folyékonyak, vala mint
polikarbonátok, alkid-gyanták, poli(etilén-tereftalát) és poli(tejsav))

6,5

0
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Mentes

0

6,5

0

Mentes

0

3907 99 11

Poli(etilén naftalin-2-6-dikarboxilát), legfeljebb 100 hidroxil-számmal,
telített, alapanyag formájában

3907 99 19

Poliészterek legfeljebb 100 hidroxil-számmal, telített, alapanyag formá
jában (kivéve folyékonyak, valamint polikarbonátok, alkid-gyanták, poli
(etilén-tereftalát) és poli(tejsav) és poli(etilén naftalin-2-6-dikarboxilát))

3907 99 91

Poli(etilén naftalin-2-6-dikarboxilát), több mint 100 hidroxil-számmal,
telített, alapanyag formájában

3907 99 98

Poliészterek több mint 100 hidroxil-számmal, telített, alapanyag formá
jában (kivéve folyékonyak, valamint polikarbonátok, alkid-gyanták, poli
(etilén-tereftalát) és poli(tejsav) és poli(etilén naftalin-2-6-dikarboxilát))

6,5

0

3908 10 00

Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vagy -6,12, alapanyag formájá
ban

6,5

0

3908 90 00

Poliamid, alapanyag formájában (a poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9,
-6,10 vagy -6,12 kivételével)

6,5

0

3909 10 00

Karbamidgyanták és tiokarbamidgyanták, alapanyag formájában

6,5

0

3909 20 00

Melamingyanták, alapanyag formájában

6,5

0

3909 30 00

Aminogyanták, alapanyag formájában (kivéve karbamid-, tiokarbamid- és
melamin-gyanta)

6,5

0

3909 40 00

Fenolgyanták, alapanyag formájában

6,5

0

3909 50 10

2,2'–(tercbutilimino)dietanol és 4,4'– metiléndiciklohexil diizocianát alapú
poliuretán oldatban, N,N– dimetilacetamidban oldva legalább 50
tömegszázalék polimertartalommal

Mentes

0

3909 50 90

Poliuretánok, alapanyag formájában (kivéve 2,2'–(tercbutilimino)dieta nol és
4,4'– metiléndiciklohexil diizocianát alapú poliuretán oldatban, N,N–
dimetilacetamidban oldva)

6,5

0

3910 00 00

Szilikonok, alapanyag formájában

6,5

0

3911 10 00

Kőolajgyanták, kumaron, indén vagy kumaron-indén gyanták és poli
terpének, alapanyag formájában

6,5

0

3911 90 11

Poli(oxi-1,4-fenilénszulfonil-1,4-fenilénoxi-1,4-fenilénizopropilidén-1,4fenilén) szabálytalan alakú tömbök, rögök, porok, szemcsék, pelyhek és
hasonló ömlesztett formákban, kémiailag módosított is

3,5

0

3911 90 13

Poli(thio-1,4-fenilén), kémiailag módosított is, alapanyag formájában

Mentes

0
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3911 90 19

Máshol nem említett kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs
termékekből, kémiailag módosított is, alapanyag formájában (kivéve
poli(oxi-1,4-fenilénszulfonil-1,4-fenilénoxi-1,4-fenilénizopropilidén-1,4fenilén) szabálytalan alakú tömbök, rögök, porok, szemcsék, pelyhek és
hasonló ömlesztett formákban és poli(thio-1,4-fenilén))

6,5

0

3911 90 91

P-krezol és divinilbenzol kopolimere oldatban, N,N-dimetilacetamidban
oldva legalább 50 tömegszázalék polimertartalommal, vegyi szintézis útján
előállítva

Mentes

0

3911 90 93

Vegyi szintézis útján előállított vinil-toluol és α-metilsztirol hidrogéne zett
kopolimerei, alapanyag formájában

Mentes

0

3911 90 99

Máshol nem említett egyéb, vegyi szintézis útján előállított polimerek és
előpolimerek, alapanyag formájában (kivéve para-krezol és divinil benzol,
N,N-dimetilacetamidban oldva legalább 50 tömegszázalék poli
mertartalommal és vinil-toluol és α-metilsztirol hidrogénezett kopoli
merei)

6,5

0

3912 11 00

Nem lágyított cellulóz-acetátok, alapanyag formájában

6,5

0

3912 12 00

Lágyított cellulóz-acetátok, alapanyag formájában

6,5

0

3912 20 11

Nem lágyított kollódium és celloidin, alapanyag formájában

6,5

0

3912 20 19

Nem lágyított cellulóz-nitrátok, alapanyag formájában (kivéve kolló dium
és celloidin)

6

0

3912 20 90

Lágyított cellulóz-nitrátok, beleértve a kollódiumot és a celloidint is

6,5

0

3912 31 00

Karboxi-metilcellulóz és sói, alapanyag formájában

6,5

0

3912 39 10

Etilcellulóz, alapanyag formájában

6,5

0

3912 39 20

Hidroxipropilcellulóz, alapanyag formájában

Mentes

0

3912 39 80

Cellulóz-éterek, alapanyag formájában (kivéve karboxi-metilcellulóz és sói,
etilcellulóz és hidroxipropilcellulóz)

6,5

0

3912 90 10

Cellulóz-észterek, alapanyag formájában

6,4

0

3912 90 90

Máshol nem említett cellulóz és kémiai származékai alapanyag formájá
ban (a cellulóz-acetátok, cellulóz-nitrátok és cellulóz-éter, cellulóz éte rek
kivételével)

6,5

0

3913 10 00

Alginsav, sói és észterei, alapanyag formájában

5

0

3913 90 00

Máshol nem említett természetes polimerek és módosított természetes
polimerek, pl. keményített fehérjék, természetes gumi kémiai származé kai,
alapanyag formájában (az alginsav és sói és észterei kivételével)

6,5

0
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3914 00 00

Ioncserélők, amelyek a 3901–3913 vtsz. alá tartozó polimereken alap
ulnak

6,5

0

3915 10 00

Etilénpolimer-hulladék, -törmelék és -forgács

6,5

0

3915 20 00

Sztirolpolimer-hulladék, -törmelék és -forgács

6,5

0

3915 30 00

Sztirolpolimer-hulladék, -törmelék és -forgács

6,5

0

3915 90 11

Propilén polimer hulladék, -törmelék és -forgács

6,5

0

3915 90 18

Addíciós polimerizációs termékekből műanyaghulladék, -törmelék és
-forgács (az etilén-, sztirol- és vinil-klorid-polimereké kivételével)

6,5

0

3915 90 90

Műanyaghulladék, -törmelék és -forgács (kivéve addíciós polimerizációs
termékekből)

6,5

0

3916 10 00

Műanyag szál, amelynek bármely átmérője meghaladja az 1 mm-t,
pálca, rúd és profil etilénpolimerekből, felületi megmunkálással is, de
tovább nem megmunkálva

6,5

0

3916 20 10

Műanyag szál, 1 mm-t meghaladó átmérővel, pálca, rúd és profil, fel
ületi megmunkálással is, de tovább nem megmunkálva, poli(vinil-klo rid)ból

6,5

0

3916 20 90

Műanyag szál, 1 mm-t meghaladó átmérővel, pálca, rúd és profil, fel
ületi megmunkálással is, de tovább nem megmunkálva, vinil-klorid-po
limerekből (kivéve a poli(vinil-klorid))

6,5

0

3916 90 11

Műanyag szál, amelynek bármely átmérője meghaladja az 1 mm-t,
pálca, rúd és profil, poliészterekből, felületi megmunkálással is, de to
vább nem megmunkálva

6,5

0

3916 90 13

Műanyag szál, amelynek bármely átmérője meghaladja az 1 mm-t,
pálca, rúd és profil, poliamidokból, felületi megmunkálással is, de to
vább nem megmunkálva

6,5

0

3916 90 15

Műanyag szál, amelynek bármely átmérője meghaladja az 1 mm-t,
pálca, rúd és profil, epoxigyantákból, felületi megmunkálással is, de to
vább nem megmunkálva

6,5

0

3916 90 19

Műanyag szál, amelynek bármely átmérője meghaladja az 1 mm-t,
pálca, rúd és profil, kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs ter
mékekből, felületi megmunkálással is, de tovább nem megmunkálva,
kémiailag módosított is (kivéve a poliészterből, poliamidból és epoxi
gyantákból készülteket)

6,5

0
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3916 90 51

Műanyagszál, amelynek bármely átmérője meghaladja az 1 mm-t,
pálca, rúd és profil, propilénpolimerekből, felületi megmunkálással is, de
tovább nem megmunkálva

6,5

0

3916 90 59

Műanyag szál, amelynek bármely átmérője meghaladja az 1 mm-t,
pálca, rúd és profil, addíciós polimerizációs termékekből, felületi meg
munkálással is, de tovább nem megmunkálva (az etilén-, a vinil-klorid és a
propén-polimerekből készültek kivételével)

6,5

0

3916 90 90

Műanyag szál, amelynek bármely átmérője meghaladja az 1 mm-t,
pálca, rúd és profil, felületi megmunkálással is, de tovább nem meg
munkálva (a kémiailag módosított vagy nem módosított addíciós poli
merizációs termékekből, kondenzációs vagy átrendezéses polimerizá ciós
termékekből készültek kivételével)

6,5

0

3917 10 10

Mesterséges bél „töltelékáruhoz” keményített fehérjéből

5,3

0

3917 10 90

Mesterséges bél „töltelékáruhoz” cellulózalapú műanyagból

6,5

0

3917 21 10

Rugalmatlan cső és tömlő, etilénpolimerekből, varrat nélküli és hossza
meghaladja legnagyobb keresztmetszeti átmérőjét, felületkezeléssel vagy
anélkül, de egyéb megmunkálás nélkül

6,5

0

3917 21 90

Rugalmatlan cső és tömlő, etilénpolimerekből (a varrat nélküli és a kizá
rólag hosszra vágott kivételével)

6,5

0

3917 22 10

Rugalmatlan cső és tömlő, propilénpolimerekből, varrat nélküli és
hossza meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőjét, felületkeze
léssel vagy anélkül, de egyéb megmunkálás nélkül

6,5

0

3917 22 90

Rugalmatlan cső és tömlő, propilénpolimerekből (a varrat nélküli és a
kizárólag hosszra vágott kivételével)

6,5

0

3917 23 10

Rugalmatlan cső és tömlő, vinil-klorid-polimerekből, varrat nélküli és
hossza meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőjét, felületkeze
léssel vagy anélkül, de egyéb megmunkálás nélkül

6,5

0

3917 23 90

Rugalmatlan cső és tömlő, vinil-klorid-polimerekből (a varrat nélküli és a
kizárólag hosszra vágott kivételével)

6,5

0

3917 29 12

Rugalmatlan cső és tömlő, kondenzációs vagy átrendezéses polimerizá
ciós termékekből, varrat nélküli és hossza meghaladja legnagyobb ke
resztmetszeti átmérőjét, felületkezeléssel vagy anélkül, de egyéb meg
munkálás nélkül

6,5

0
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3917 29 15

Rugalmatlan cső és tömlő, addíciós polimerizációs termékekből, varrat
nélküli és hossza meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőjét,
felületkezeléssel vagy anélkül, de egyéb megmunkálás nélkül (az etilén-,
propilén- és vinil-klorid-polimerekből készültek kivételével)

6,5

0

3917 29 19

Rugalmas cső és tömlő, műanyagból, varrat nélküli és hossza megha
ladja legnagyobb keresztmetszeti átmérőjét, felületkezeléssel vagy anél kül,
de egyéb megmunkálás nélkül (a kémiailag módosított vagy nem
módosított addíciós polimerizációs termékekből, kondenzációs vagy át
rendezéses polimerizációs termékekből készültek kivételével)

6,5

0

3917 29 90

Műanyagból készült rugalmatlan cső, tömlő és ezek szerelvénye (az eti
lén-, propilén- és vinil-klorid-polimerekből készültek; a varrat nélküli és a
kizárólag hosszra vágott kivételével)

6,5

0

3917 31 00

Rugalmas műanyag cső és tömlő, legalább 27,6 MPa belső nyomással

6,5

0

3917 32 10

Rugalmas cső és tömlő, kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs
termékekből, a kémiailag módosított is, nem megerősített vagy más
anyagokkal másként nem kombinált, varrat nélküli és hossza megha ladja
legnagyobb keresztmetszeti átmérőjét, felületkezeléssel vagy anél kül, de
egyéb megmunkálás nélkül

6,5

0

3917 32 31

Rugalmas cső és tömlő, etilénpolimerekbők, nem megerősített vagy
más anyagokkal másként nem kombinált, varrat nélküli és hossza meg
haladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőjét, felületkezeléssel vagy
anélkül, de egyéb megmunkálás nélkül

6,5

0

3917 32 35

Rugalmas cső és tömlő, vinil-klorid-polimerekből, nem megerősített vagy
más anyagokkal másként nem kombinált, varrat nélküli és hossza
meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőjét, felületkezeléssel vagy
anélkül, de egyéb megmunkálás nélkül

6,5

0

3917 32 39

Rugalmas cső és tömlő, addíciós polimerizációs termékekből, nem
megerősített vagy más anyagokkal másként nem kombinált, varrat nél küli
és hossza meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőjét, fel
ületkezeléssel vagy anélkül, de egyéb megmunkálás nélkül (kivéve az
etilénpolimerekből és a vinil-klorid-polimerekből készülteket)

6,5

0

3917 32 51

Rugalmas cső és tömlő, műanyagból, nem megerősített vagy más
anyagokkal másként nem kombinált, varrat nélküli és hossza megha ladja
legnagyobb keresztmetszeti átmérőjét, felületkezeléssel vagy anél kül, de
egyéb megmunkálás nélkül (a kémiailag módosított vagy nem módosított
addíciós polimerizációs termékekből, kondenzációs vagy át rendezéses
polimerizációs termékekből készültek kivételével)

6,5

0

3917 32 91

Mesterséges bél kolbászáruhoz (a keményített fehérjéből vagy cellulóza lapú
anyagból készült kivételével)

6,5

0
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3917 32 99

Rugalmas cső és tömlő műanyagból, nem megerősített vagy más
anyagokkal másként nem kombinált, szerelvény nélkül (a varrat nélküli és
kizárólag hosszra vágott és a mesterséges bél kivételével)

6,5

0

3917 33 00

Flexibilis műanyag cső és tömlő, nem megerősítve vagy más módon más
anyaggal kombinálva, szerelvényekkel, tömítéssel vagy csőtoldattal

6,5

0

3917 39 12

Rugalmas cső és tömlő, kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs
termékekből, kémiailag módosított is, megerősített vagy más anyagok kal
egyéb módon kombinált, varrat nélküli és hossza meghaladja a leg
nagyobb keresztmetszeti átmérőjét, felületkezeléssel vagy anélkül, de
egyéb megmunkálás nélkül (kivéve csövek és tömlők, legalább 27,6
Mpa belső nyomással)

6,5

0

3917 39 15

Rugalmas cső és tömlő, addíciós polimerizációs termékekből, megerősí tett
vagy más anyagokkal egyéb módon kombinált, varrat nélküli és hossza
meghaladja a legnagyobb keresztmetszeti átmérőjét, felületkeze léssel vagy
anélkül, de egyéb megmunkálás nélkül (a legalább 27,6 Mpa belső
nyomásúak kivételével)

6,5

0

3917 39 19

Rugalmas cső és tömlő, műanyagból, megerősített vagy más anyagok kal
egyéb módon kombinált, varrat nélküli és hossza meghaladja a leg
nagyobb keresztmetszeti átmérőjét, felületkezeléssel vagy anélkül, de
egyéb megmunkálás nélkül (kivéve az addíciós polimerizációs terméke ket,
a kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékeket és
a
legalább 27,6 Mpa nyomásnak ellenálló termékeket)

6,5

0

3917 39 90

Rugalmas cső és tömlő, műanyagból, megerősített vagy más anyagok kal
egyéb módon kombinált (a varrat nélküli és a kizárólag hosszra vá gott;
továbbá a legalább 27,6 Mpa nyomásnak ellenálló termékek kivé telével)

6,5

0

3917 40 00

Műanyag szerelvények, például csőkapcsolók, könyökdarabok, karimák
csövekhez és tömlőkhöz

6,5

0

3918 10 10

Padlóburkoló, öntapadó is, tekercsben vagy lapban és fal- vagy mennye
zetburkoló „tekercsben kiszerelve, amelynek szélessége legalább 45 cm és
amely a papír kivételével bármilyen anyagból készült hátlaphoz tar tósan
rögzített műanyagrétegekből áll, és amelynek színoldala erezett,
dombornyomásos, színezett, mintásra nyomott vagy másképpen díszí tett”,
poli(vinil-klorid)-dal impregnált bevont vagy beborított alátéttel

6,5

0

3918 10 90

Padlóburkoló vinil-klorid-polimerekből, öntapadó is, tekercsben vagy
lapban és fal- vagy mennyezetburkoló tekercsben kiszerelve (kivéve
a
poli(vinil-klorid)-dal impregnált bevont vagy beborított hátlappal)

6,5

0

3918 90 00

Műanyag padlóburkoló, öntapadó is, tekercsben vagy lapban és falvagy mennyezetburkoló tekercsben kiszerelve, amelynek szélessége leg alább
45 cm és amely a papír kivételével bármilyen anyagból készült hátlaphoz
tartósan rögzített műanyagrétegekből áll, és amelynek színol dala erezett,
dombornyomásos, színezett, mintásra nyomott vagy más képpen díszített
(a vinil-klorid-polimerekből készült burkolók kivételé vel)

6,5

0

303

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

3919 10 11

Lágyított poli(vinilklorid)-ból vagy polietilénből műanyag csíkok, nem
vulkanizált természetes vagy szintetikus kaucsukkal bevont, öntapadó,
tekercsben, amelyek szélessége legfeljebb 20 cm

6,3

0

3919 10 13

Műanyag csíkok, lágyított poli(vinilklorid)-ból vagy polietilénből, nem
vulkanizált természetes vagy szintetikus kaucsukkal bevont, öntapadó,
tekercsben, amelyek szélessége legfeljebb 20 cm

6,3

0

3919 10 15

Műanyag csíkok, lágyított polipropiléntartalommal, nem vulkanizált
természetes vagy szintetikus kaucsukkal bevont, öntapadó, tekercsben,
amelyek szélessége legfeljebb 20 cm

6,3

0

3919 10 19

Műanyag csíkok, nem vulkanizált természetes vagy szintetikus kaucsuk kal
bevont, öntapadó, tekercsben, amelyek szélessége legfeljebb 20 cm ( kivéve
a poli(vinilklorid)-ból, polietilénből vagy polipropilénből készül teket)

6,3

0

3919 10 31

Öntapadó lemez, lap, film, fólia, szalag, csík és más lapos formák po
liészterből, tekercsben, amelyek szélessége legfeljebb 20 cm (a nem vul
kanizált természetes vagy szintetikus kaucsukkal bevont műanyag csí kok
kivételével)

6,5

0

3919 10 38

Öntapadó lemez, lap, film, fólia, szalag, csík és más lapos formák po
liészterből, tekercsben,kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs
termékekből, kémiailag módosított vagy nem módosított, amelyek szé
lessége legfeljebb 20 cm (a poliészter és a nem vulkanizált természetes
vagy szintetikus kaucsukkal bevont műanyag csíkok kivételével)

6,5

0

3919 10 61

Öntapadó lemez, lap, film, fólia, szalag, csík és más lapos formák műa
nyagból, tekercsben,lágyított poli(vinilklorid)-ból vagy polietilénből,
amelyek szélessége legfeljebb 20 cm (a nem vulkanizált természetes
vagy szintetikus kaucsukkal bevont műanyag csíkok kivételével)

6,5

0

3919 10 69

Öntapadó lemez, lap, film, fólia, szalag, csík és más lapos formák po
liészterből,addíciós polimerizációs termékekből, tekercsben,amelyek
szélessége legfeljebb 20 cm (kivéve a poli(vinilklorid)-ból, polietilének
ből készült termékek és a nem vulkanizált természetes vagy szintetikus
kaucsukkal bevont műanyag csíkok)

6,5

0

3919 10 90

Öntapadó lemez, lap, film, fólia, szalag, csík és más lapos formák műa
nyagból, tekercsben, amelyek szélessége legfeljebb 20 cm (kivéve a ké
miailag módosított vagy nem módosított addíciós polimerizációs ter
mékekből, kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékekből, és a
nem vulkanizált természetes vagy szintetikus kaucsukkal bevont műanyag
csíkok)

6,5

0

3919 90 10

Műanyag öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia és más sík forma
műanyagból, több mint 20 cm szélességű tekercsben is, nem csak fel
ületén megmunkálva, vagy csak négyzetes vagy téglalap alakú dara
bokra vágva (a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburko lók
kivételével)

6,5

0
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3919 90 31

Műanyag öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia és más sík forma
poliészterből, több mint 20 cm szélességű tekercsben is, nem megmun
kálva, vagy csak felületén megmunkálva, vagy csak négyzetes vagy tég
lalap alakú darabokra vágva (a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és
mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3919 90 38

Kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékek öntapadó lap,
lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, vegyileg átala kítva
is, több mint 20 cm szélességű tekercsben is, nem megmunkálva, vagy
csak felületén megmunkálva, vagy csak négyzetes vagy téglalap alakú
darabokra vágva (a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennye
zetburkolók kivételével))

6,5

0

3919 90 61

Műanyag öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia és más sík forma
lágyított poli(vinilklorid)-ból vagy polietilénből, több mint 20 cm szé
lességű tekercsben is, nem megmunkálva, vagy csak felületén megmun
kálva, vagy csak négyzetes vagy téglalap alakú darabokra vágva
(a
3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3919 90 69

Műanyag öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia és más sík forma
addíciós polimerizációs termékekből, több mint 20 cm szélességű te
kercsben is, nem megmunkálva, vagy csak felületén megmunkálva,
vagy csak négyzetes vagy téglalap alakú darabokra vágva (kivéve a poli
(vinilklorid)-ból, polietilénekből készült termékek és a 3918 vtsz. alá
tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók)

6,5

0

3919 90 90

Műanyag öntapadó szalag, lap, csík, lemez, film, fólia és más sík forma
műanyagból, több mint 20 cm szélességű tekercsben is, nem megmun
kálva, vagy csak felületén megmunkálva, vagy csak négyzetes vagy tég
lalap alakú darabokra vágva (kivéve az addíciós polimerizációs ter
mékek, kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékek és a
3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók)

6,5

0

3920 10 23

Nem porózus polietilén film, legalább 20, de legfeljebb 40 mikron vas
tagságú, félvezetők vagy nyomtatott áramkörök gyártásához használt
fényérzékeny film gyártásához

Mentes

0

3920 10 24

Nyújtható, nem porózus polietilén film, nem nyomtatott, legfeljebb
0,125 mm-t vastagságú és 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel

6,5

0

3920 10 26

Máshol nem említett lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem
porózus polietilénből, nem nyomtatott, és nem erősített, nem laminált, nem
alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, nem
megmunkálva, vagy csak felületén megmunkálva, vagy csak négy zetes
vagy téglalap alakú darabokra vágva, legfeljebb 0,125 mm-t vas tagságú
és 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel (kivéve a polietilén film, legalább
20, de legfeljebb 40 mikron vastagságú, félvezetők vagy nyom tatott
áramkörök gyártásához használt fényérzékeny film gyártásához és a
nyújtható film)

6,5

0
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3920 10 27

Máshol nem említett lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem
porózus polietilénből, nyomtatott, és nem erősített, nem laminált, nem
alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, nem
megmunkálva, vagy csak felületén megmunkálva, vagy csak négyzetes
vagy téglalap alakú darabokra vágva, legfeljebb 0,125 mm-t vastagságú és
0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel (kivéve a polietilén film, legalább 20, de
legfeljebb 40 mikron vastagságú, félvezetők vagy nyomtatott áramkörök
gyártásához használt fotoreziszt film készítéséhez)

6,5

0

3920 10 28

Máshol nem említett lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem
porózus polietilénből, nyomtatott, és nem erősített, nem laminált, nem
alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, nem
megmunkálva, vagy csak felületén megmunkálva, vagy csak négyzetes
vagy téglalap alakú darabokra vágva, legfeljebb 0,125 mm-t vastagságú és
legalább 0,94 fajlagos tömeggel

6,5

0

3920 10 40

Lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, nem porózus polietilénből, nem
erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hason lóan
nem kombinált, nem megmunkálva, vagy csak felületén megmun kálva,
vagy csak négyzetes vagy téglalap alakú darabokra vágva, legfel jebb
0,125 mm-t vastagságú (az öntapadó és a a 3918 vtsz. alá tartozó fal- és
mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3920 10 81

Szintetikus papíripari alapanyag, nem összefüggő, finoman elágazó po
lietilénszálakból álló nedves lemezek formájában, 15 tömegszázalékot meg
nem haladva, cellulózszállal keverve is, amely nedvesítőszerként vízben
oldott poli(vinilalkoholt) tartalmaz, 0,125 mm-t meg nem ha ladó
vastagságú

Mentes

0

3920 10 89

Lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, nem duzzasztott polietilénből,
nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal
hasonlóan kombinált, nem megmunkálva, vagy csak felületén megmun
kálva, vagy csak négyzetes vagy téglalap alakú darabokra vágva, 0,125
mm-t meghaladó vastagságú (kivéve az öntapadó és a 3918 vtsz. alá
tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók és a szintetikus papíripari
alapanyag, nem összefüggő, finoman elágazó polietilén szálakból álló
nedves lemezek formájában, legalább 15 tömegszázalék cellulózszállal
keverve is, amely nedvesítőszerként vízben oldott poli(vinilalkoholt)
tartalmaz)

6,5

0

3920 20 21

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus,
és nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagok kal
hasonlóan nem kombinált propilénpolimerekből legfeljebb 0,10 mm-t
vastagságú, biaxiálisan orientált (kivéve az öntapadó és a 3918
vtsz. alá tartozó fal- és mennyezetburkolók)

6,5

0

3920 20 29

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus,
és nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagok kal
hasonlóan nem kombinált propilénpolimerekből legfeljebb 0,10 mm-t
vastagságú, biaxálisan nem orientált

6,5

0
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3920 20 71

Csomagoláshoz használt dekoratív csík propilénpolimerből, 0,10 mm-t
meghaladó vastagsággal és 5 mm-t meghaladó, de legfeljebb 20 mm
szélességgel (öntapadós termékek kivételével)

6,5

0

3920 20 79

Csomagoláshoz használt szalag propilénpolimerből, 0,10 mm-t megha
ladó vastagsággal és 5 mm-t meghaladó, de legfeljebb 20 mm széles
séggel (öntapadós és dekoratív termékek kivételével)

6,5

0

3920 20 90

Máshol nem említett műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík,
amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott
vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált propilénpolimerekből
legfeljebb 0,10 mm-t vastagságú (kivéve a csomagoláshoz használt csík 5
mm-t meghaladó, de legfeljebb 20 mm)

6,5

0

3920 30 00

Nem porózus sztirolpolimerekből készült lap, lemez, film, fólia és csík,
nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal
hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy
csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra
vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és
mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3920 43 10

Nem porózus vinil-klorid-polimerekből készült lap, lemez, film, fólia és
csík, legalább 6 tömegszázalék lágyítótartalommal, legfeljebb 1 mm
vastagságú, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más
anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmun
kálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy
téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó
padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3920 43 90

Nem porózus vinil-klorid-polimerekből készült lap, lemez, film, fólia és
csík, legalább 6 tömegszázalék lágyítótartalommal, 1 mm-t meghaladó
vastagságban, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más
anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmun
kálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy
téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó
padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3920 49 10

Nem porózus vinil-klorid-polimerekből készült lap, lemez, film, fólia és
csík, 6 tömegszázaléknál kevesebb lágyítótartalommal, legfeljebb 1 mm
vastagságú, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más
anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmun
kálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy
téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó
padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3920 49 90

Nem porózus vinil-klorid-polimerekből készült lap, lemez, film, fólia és
csík, 6 tömegszázaléknál kevesebb lágyítótartalommal, 1 mm-t megha
ladó vastagságú, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más
anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem meg
munkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy
téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tar tozó
padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0
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3920 51 00

Nem porózus poli(metil-metakrilát)ból készült lap, lemez, film, fólia és
csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyag
okkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva
vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglala
pokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, falés mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3920 59 10

Nem porózus akril és metakril észterek kopolimere legfeljebb 150 mik ron
vastagságú film formájában

Mentes

0

3920 59 90

Nem duzzasztott akrilpolimerekből készült lap, lemez, film, fólia és
csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyag
okkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva
vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglala
pokra vágva (kivéve a poli[metil-metakrilát]ból készültek, az öntapadó
termékek, a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók, és
az akril és metakril észterek kopolimere legfeljebb 150 mikron vas tagságú
film formájában)

6,5

0

3920 61 00

Nem porózus polikarbonátokból készült lap, lemez, film, fólia és csík,
nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal
hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy
csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra
vágva (a poli[metil-metakrilát]ból készültek, az öntapadó termékek és a
3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3920 62 11

Nem porózus poli(etilén-tereftalát) film, legalább 72, de legfeljebb 79
mikron vastagságú, hajlékony mágneslemezek gyártásához

Mentes

0

3920 62 13

Nem megerősített poli(etilén-tereftalát) film, legalább 100, de legfeljebb 150
mikron vastagságú, fotopolimer nyomólemezek gyártásához

Mentes

0

3920 62 19

Nem porózus poli(etilén-tereftalát)ból készült lap, lemez, film, fólia és
csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyag
okkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva
vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglala
pokra vágva, legfeljebb 0,35 mm-t vastagságú (kivéve a öntapadó ter
mékek, a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók,
poli(etilén-tereftalát) film, legalább 100, de legfeljebb 150 mikron vas
tagságú, fotopolimer nyomólemezek gyártásához, poli(etilén-tereftalát)
film, legalább 72, de legfeljebb 79 mikron vastagságú, hajlékony mág
neslemezek gyártásához)

6,5

0

3920 62 90

Nem porózus poli(etilén-tereftalát)ból készült lap, lemez, film, fólia és
csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyag
okkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva
vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglala
pokra vágva, 0,35 mm-t meghaladó vastagságú (az öntapadó termékek és a
3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételé vel)

6,5

0
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3920 63 00

Nem porózus telítetlen poliészterekből készült lap, lemez, film, fólia és
csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyag
okkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva
vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglala
pokra vágva (a poli[metil-metakrilát]ból készültek, az öntapadó ter
mékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók
kivételével)

6,5

0

3920 69 00

Nem porózus poliészterekből készült lap, lemez, film, fólia és csík,
nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal
hasonlóan nem kombinált, nem megmunkálva vagy csak felületileg
megmunkálva vagy csak téglalap, beleértve a négyzetet, alakúra vágva (a
polikarbonátok, poli-etilén-tereftalát és más telítetlen poliészterek, az
öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennye
zetburkolók kivételével)

6,5

0

3920 71 10

Nem porózus regenerált cellulózból készült lemez, film vagy csík, te
kercsben is, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más
anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmun
kálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy
téglalapokra vágva, kevesebb mint 0,75 mm vastagságú (az öntapadó
termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó fal- és mennyezetburkolók kivéte
lével)

6,5

0

3920 71 90

Nem porózus regenerált cellulózból készült lap, lemez, film, fólia és
csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyag
okkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva
vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglala
pokra vágva (a kevesebb mint 0,75 mm vastagságú öntapadó termékek és a
3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételé vel)

6,5

0

3920 73 10

Hátoldalas film tekercsben vagy fóliában, filmgyártásban mint megvilá
gítatlan felületű hordozó, nem duzzasztott cellulóz acetátból

6,3

0

3920 73 50

Nem porózus cellulóz-acetátból készült lemez, film vagy csík, tekercs ben
is, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyag okkal
hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak
felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglala pokra vágva,
kevesebb mint 0,75 mm vastagságú (a hátoldalas film te kercsben vagy
fóliában, az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tar tozó fal- és
mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3920 73 90

Nem porózus cellulóz-acetátok készült lap, lemez, film, fólia és csík,
nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal
hasonlóan nem kombinált, nem megmunkálva vagy csak felületileg
megmunkálva vagy csak téglalap, beleértve a négyzetet, alakúra vágva (a
kevesebb mint 0,75 mm vastagságú termékek, film tekercsben vagy
szalagban, mozgófényképészeti vagy fényképészeti célra, az öntapadó
termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók
kivételével)

6,5

0

3920 79 10

Vulkánfíberből készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem erősített, nem
laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kom
binált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg meg
munkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva

5,7

0
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3920 79 90

Nem porózus cellulózszármazékokból készült lap, lemez, film, fólia és
csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyag
okkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva
vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglala
pokra vágva (a cellulóz-acetát termékek, a vulkánfíber, az öntapadó ter
mékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók
kivételével)

6,5

0

3920 91 00

Nem porózus poli(vinil-butirál)ból készült lap, lemez, film, fólia és csík,
nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal
hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy
csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra
vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és
mennyezetburkolók kivételével)

6,1

0

3920 92 00

Nem porózus poliamidokból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem
erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hason
lóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak fel
ületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az
öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és meny
nyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3920 93 00

Nem porózus aminogyantákból készült lap, lemez, film, fólia és csík,
nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal
hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy
csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra
vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és
mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3920 94 00

Nem porózus fenolgyantákból készült lap, lemez, film, fólia és csík,
nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal
hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy
csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra
vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és
mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3920 99 21

Nem porózus poliamidból készült lap és csík, nem bevont vagy kizáró lag
műanyaggal bevont vagy beborított, nem erősített, nem laminált, nem
alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált, nem
megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak tégla lap,
beleértve a négyzetet, alakúra vágva (az öntapadó termékek és a 3918
vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

Mentes

0

3920 99 28

Máshol nem említett nem porózus lap, lemez, film, fólia és csík, kon
denzációs és átrendezéses polimerizációs termékei, nem erősített, nem
laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kom
binált, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak
téglalap, beleértve a négyzetet, alakúra vágva (kivéve az öntapadó ter
mékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók, és
poliamid lap és csík, nem bevont vagy kizárólag műanyaggal bevont vagy
beborított)

6,5

0

3920 99 51

Nem porózus poly(vinyl fluoride) addíciós polimerizációs termékekből
készült lap, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más
anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmun
kálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy
téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó
padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

Mentes

0
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3920 99 53

Nem porózus fluorozott műanyagból készült ioncserélő membrán klóralkáli elektrolíziscellákban történő felhasználásra

Mentes

0

3920 99 55

Biaxiálisan orientált poli(vinil-alkohol) film, legalább 97 tömegszázalék
poli(vinil-alkohol)-tartalommal, nem bevont, legfeljebb 1 mm vastag
ságú, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyag
okkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva
vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglala
pokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, falés mennyezetburkolók kivételével)

Mentes

0

3920 99 59

Máshol nem említett nem porózus lap, lemez, film, fólia és csík, átren
dezéses polimerizációs termékei, nem erősített, nem erősített, nem la
minált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kom
binált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg meg
munkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (kivéve az ön
tapadó termékek, a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetbur
kolók, a poly(vinyl fluoride)lap, a fluorozott műanyagból készült ion
cserélő membrán klór-alkáli elektrolízis cellákban történő felhaszná lásra
és a biaxiálisan orientált poli(vinil-alkohol) film, legalább 97 tö
megszázalék poli(vinil-alkohol)-tartalommal, nem bevont, legfeljebb 1
mm vastagságú)

6,5

0

3920 99 90

Máshol nem említett, nem porózus műanyagból készült lap, lemez,
film, fólia és csík, nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más
anyagokkal hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem meg
munkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy
téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tar tozó
padló-, fal- és mennyezetburkolók, a 3006 10 30 vtsz. alá tartozó steril
sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók kivételével)

6,5

0

3921 11 00

Porózus sztirolpolimerekből készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem
megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyze
tekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá
tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók, a 3006 10 30 vtsz. alá tartozó
steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók kivételével)

6,5

0

3921 12 00

Porózus vinil-klorid-polimerekből készült lap, lemez, film, fólia és csík,
nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négy
zetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá
tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók, a 3006 10 30 vtsz. alá tartozó
steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók kivételével)

6,5

0

3921 13 10

Porózus, hajlékony poliuretánból készült lap, lemez, film, fólia és csík,
nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négy
zetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá
tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók, a 3006 10 30 vtsz. alá tartozó
steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók kivételével)

6,5

0
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3921 13 90

Porózus, rugalmatlan poliuretánból készült lap, lemez, film, fólia és
csík, nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak
négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a
3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók, a
3006 10 30 vtsz. alá tartozó steril sebészeti vagy fogászati tapadás
gátlók kivételével)

6,5

0

3921 14 00

Regenerált porózus cellulózból készült lap, lemez, film, fólia és csík,
nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négy
zetekre vagy téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá
tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók, a 3006 10 30 vtsz. alá tartozó
steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók kivételével)

6,5

0

3921 19 00

Porózus műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és csík, nem meg
munkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy
téglalapokra vágva (a sztirol-, vinil-klorid-, poliuretán- és regene rált
cellulózpolimerekből készültek, az öntapadó termékek és a 3918
vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezetburkolók, a 3006 10
30 vtsz. alá tartozó steril sebészeti vagy fogászati tapadás gátlók
kivételével)

6,5

0

3921 90 11

Recézett poliészter lemez és lap, erősített, laminált, alátámasztott vagy más
anyagokkal hasonlóan kombinált

6,5

0

3921 90 19

Poliészterből készült lap, lemez, film, fólia és csík, erősített, laminált,
alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan kombinált, nem meg
munkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy
téglalapokra vágva (a porózus műanyagból készültek; recézett le mez és
lap, az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és
mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3921 90 30

Fenolgyantákból készült lap, lemez, film, fólia és csík,erősített, laminált,
alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan kombinált, nem meg
munkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy
téglalapokra vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tar tozó
padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3921 90 41

Nagy nyomású laminált aminogyanta, egy vagy mindkét oldalán díszí tett
felülettel, de egyébként nem megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy
téglalapokra vágva

6,5

0

3921 90 43

Laminált aminogyantából készült lap, lemez, film, fólia és csík, erősí
tett, laminált, alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan kombinált,
nem megmunkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négy
zetekre vagy téglalapokra vágva (kivéve a nagy nyomású laminált ami
nogyanta, egy vagy mindkét oldalán díszített felülettel, és padlóbur
koló)

6,5

0
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3921 90 49

Nem laminált aminogyantákból készült lap, lemez, film, fólia és csík,
nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal
hasonlóan nem kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy
csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra
vágva (az öntapadó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és
mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3921 90 55

Kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékekből készült lap,
lemez, film, fólia és csík, erősített, laminált, alátámasztott vagy más
anyagokkal hasonlóan kombinált, nem megmunkálva vagy csak felületi leg
megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (a po
liészter termékek, fenolgyanták és aminogyanták; öntapadós termékek és
3918 vtsz. alá tartozó padlóburkolók kivételével)

6,5

0

3921 90 60

Addíciós polimerizációs termékekből, készült lap, lemez, film, fólia és
csík, erősített, laminált, alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan
kombinált, hátoldal nélkül, nem megmunkálva vagy csak felületileg
megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy téglalapokra vágva (az önta
padó termékek és a 3918 vtsz. alá tartozó padló-, fal- és mennyezet
burkolók kivételével)

6,5

0

3921 90 90

Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és csík, erősített, laminált,
alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan kombinált, nem meg
munkálva vagy csak felületileg megmunkálva vagy csak négyzetekre vagy
téglalapokra vágva (kivéve a porózus műanyagból készültek, az addíciós
polimerizációs termékeket, a kondenzációs vagy átrendezéses
polimerizációs termékeket; öntapadós termékek és 3918 vtsz. alá tar tozó
padló-, fal- és mennyezetburkolók kivételével)

6,5

0

3922 10 00

Műanyag fürdőkád, zuhanyzótálca, mosogató és mosdókagyló

6,5

0

3922 20 00

Műanyag WC-ülőke és -tető

6,5

0

3922 90 00

Műanyag bidé, WC-csésze, öblítőtartály és hasonló higiéniai és tisztál
kodási áru (a fürdőkád, zuhanyzótálca, mosogató, mosdókagyló, WCülőke és -tető kivételével)

6,5

0

3923 10 00

Műanyag doboz, láda, ládakeret és hasonló eszközök áruk szállítására vagy
csomagolására

6,5

0

3923 21 00

Zsák és zacskó, beleértve a kúp alakút is, etilénpolimerekből

6,5

0

3923 29 10

Zsák és zacskó, beleértve a kúp alakút is, poli(vinil-klorid)-ból

6,5

0

3923 29 90

Zsák és zacskó, beleértve a kúp alakút is, műanyagból (a poli(vinil-klo
rid)-ból és az etilénpolimerekből készült termék kivételével)

6,5

0

3923 30 10

Műanyag ballon, palack, flakon és hasonló eszközök áruk szállítására
vagy csomagolására, legfeljebb 2 l űrtartalommal

6,5

0
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3923 30 90

Műanyag ballon, palack, flakon és hasonló eszközök áruk szállítására
vagy csomagolására, 2 l űrtartalomnál nagyobb

6,5

0

3923 40 10

Cséve, orsó és hasonló termékek, műanyagból, fényképészeti és mozgó
fényképészeti filmekhez, filmek és hasonló termékek, hang, kép vagy
más jelek rögzítésére, adat vagy programok

5,3

0

3923 40 90

Cséve, kopsz, orsó és hasonló termékek, műanyagból, (kivéve a fénykép
észeti és mozgófényképészeti filmekhez, filmek és hasonló termékek,
hang, kép vagy más jelek rögzítésére, adat vagy programok)

6,5

0

3923 50 10

Kupak és fedő üvegekhez, műanyagból

6,5

0

3923 50 90

Dugó, fedő, kupak és hasonló lezáró műanyagból (kivéve a palackokhoz
használatos kupakot és fedőt)

6,5

0

3923 90 10

Csőformára extrudált műanyag háló

6,5

0

3923 90 90

zsákok és zacskók, beleértve a kúp alakúakat is; zsákok és zacskók, be
leértve a kúp alakúakat is; ballon, palack, flakon és hasonló áruk cséve,
orsó, kopsz és hasonló termékek; dugó, fedő, kupak és hasonló lezáró;
csőformára extrudált műanyag háló)

6,5

0

3924 10 00

Műanyag edények, evőeszközök és konyhafelszerelések

6,5

0

3924 90 11

Háztartási és tisztálkodási célú szivacs, regenerált cellulózból

6,5

0

3924 90 19

Háztartási és egészségügyi cikkek regenerált cellulózból (asztali és
konyhafelszerelések, fürdőkád, zuhanyozótálca, mosdókagyló, bidé, WCcsésze, -ülőke és -tető, folyadékciszterna és hasonló szaniteráru ki
vételével)

6,5

0

3924 90 90

Háztartási és tisztálkodási áruk nem regenerált cellulóz alapú műa
nyagból (edények, evőeszközök és konyhafelszerelések, fürdőkád, zuha
nyozótálca, mosdókagyló, bidé, WC-csésze, -ülőke és -tető, öblítőtartály és
hasonló higiéniai és tisztálkodási áru kivételével)

6,5

0

3925 10 00

Műanyag tartály, kád és hasonló tartóedény, 300 litert meghaladó űr
tartalommal

6,5

0

3925 20 00

Műanyag ajtó, ablak és kerete és ajtóküszöb

6,5

0

3925 30 00

Műanyag ajtó- és ablaktábla, redőny (beleértve a reluxát is) és hasonló áruk
és ezek részei (a szerelvények és hasonló áruk kivételével)

6,5

0
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3925 90 10

Épületeken kívül vagy belül állandó berendezésként alkalmazott felszer
elések és szerelvények ajtón, ablakon, lépcsőházban, falon vagy máshol,
műanyagból

6,5

0

3925 90 20

Iszap-, vízátvezető és kábelcsatorna elektromos vezetékhez, műa
nyagból

6,5

0

3925 90 80

Építőanyagok parketta, falak, válaszfalak, mennyezet, tető stb. gyártásá
hoz, csatorna és kiegészítő elemek, lépcsőkorlát, kerítés és hasonló ter
mékek, rögzített polcok boltok, gyárak, áruraktárak, raktárak stb., épí
tészeti díszek, pl. legömbölyítés, boltozat, szegélyek műanyagból, más hol
nem említett termékek

6,5

0

3926 10 00

Máshol nem említett, műanyagból készült hivatali vagy iskolai felszere lés

6,5

0

3926 20 00

Ruházati cikkek és ruházati tartozékok, amelyeket műanyag lapok var
rásával vagy ragasztásával állítanak elő, beleértve a kesztyűt, az ujjatlan és
egyujjas kesztyűt

6,5

0

3926 30 00

Műanyag bútor-, karosszéria- vagy hasonló szerelékek (az épületré
szekre állandó szerkezeti elemként szánt építési elemek kivételével)

6,5

0

3926 40 00

Műanyag szobor és más, díszítésre szolgáló tárgy

6,5

0

3926 90 50

Szennyfogó kosár és hasonló termékek a csővezetékekben való vízszű
réshez, műanyagból

6,5

0

3926 90 92

Máshol nem említett árucikkek műanyag lapból

6,5

0

3926 90 97

Máshol nem említett, műanyagból készült áruk és a 3901–3914 vámta
rifaszám alá tartozó más anyagokból készült áruk

6,5

0

4001 10 00

Természetes gumilatex, elővulkanizálva is

Mentes

0

4001 21 00

Füstölt lemez természetes gumiból

Mentes

0

4001 22 00

Műszakilag szabványosított természetes gumi (TSNR)

Mentes

0

4001 29 00

Természetes gumi alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag
alakban (a füstölt lemez, a műszakilag szabványosított természetes
gumi (TSNR) és a természetes gumilatex, elővulkanizálva is, kivételével)

Mentes

0

4001 30 00

Balata, guttapercha, guayule, csikle és hasonló természetes gumi alap
anyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban (természetes gu
milatex, elővulkanizálva is, kivételével)

Mentes

0

4002 11 00

Butadién-sztirol gumilatex (SBR); karboxilezett butadién-sztirol gumila tex
(XSBR)

Mentes

0
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4002 19 10

Emulziós polimerizációval (E-SBR) előállított poli(butadién-sztirol) gumi,
bálázott formában

Mentes

0

4002 19 20

Oldószeres polimerizációval előállított sztirol-butadién-sztirol blokk-ko
polimerek (SBS, termoplasztikus elasztomerek), szemcse, morzsalék vagy
por alakban

Mentes

0

4002 19 30

Oldószeres polimerizációval (S-SBR) előállított butadién-sztirol gumi,
bálázott formában

Mentes

0

4002 19 90

Butadién-sztirol gumilatex (SBR) és karboxilezett butadién-sztirol gumi latex
(XSBR), alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban (kivéve
E-SBR és S-SBR szemcsékben, SBS termoplasztikus elasztome rek
granulátum, morzsalék vagy por és latex alakban)

Mentes

0

4002 20 00

Polibutadién gumi (BR) alapanyag formában, vagy lap, lemez és szalag
alakban

Mentes

0

4002 31 00

Izobutén-izoprén gumi (IIR) alapanyag formában vagy lap, lemez vagy
szalag alakban

Mentes

0

4002 39 00

Halo-izobutén-izoprén gumi (CIIR vagy BIIR) alapanyag formában,
vagy lap, lemez és szalag alakban

Mentes

0

4002 41 00

Kloroprén latex (klórbutadién gumi, CR)

Mentes

0

4002 49 00

Kloroprén (poliklórbutadién) gumi (CR) alapanyag formában vagy lap,
lemez vagy szalag alakban

Mentes

0

4002 51 00

Akrilnitril-butadién gumilatex (NBR)

Mentes

0

4002 59 00

Akrilnitril-butadién gumilatex (NBR), alapanyag formában vagy lap, le
mez vagy szalag alakban (a latex kivételével)

Mentes

0

4002 60 00

Izoprén gumi (IR) alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag
alakban

Mentes

0

4002 70 00

Nem összekapcsolt etilén-propilén-dién gumi (EPDM) alapanyag formá
ban vagy lap, lemez vagy szalag alakban

Mentes

0

4002 80 00

Természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle vagy hasonló
fajta természetes gumi és szintetikus gumi vagy faktisz keveréke alap
anyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban

Mentes

0

4002 91 00

Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap,
lemez vagy szalag alakban (a butadién-sztirol gumi (SBR), karboxilezett
butadién-sztirol gumi (XSBR), butadién gumi (BR), izobutén-izoprén gumi
(IIR), halo-izobutén-izoprén gumi (CIIR) vagy (BIIR), kloroprén gumi
(CR), akrilnitril-butadién gumi (NBR), izoprén gumi (IR) és nem
összekapcsolt etilén-propilén-dién gumi (EPDM) kivételével)

Mentes

0
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2,9

0

4002 99 10

Műanyagok bedolgozásával módosított természetes gumi termékek (ki
véve a depolimerizált természetes gumi)

4002 99 90

Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap,
lemez vagy szalag alakban (kivéve latex; butadién-sztirol gumi (SBR),
karboxilezett butadién-sztirol gumi (XSBR), butadién gumi (BR), izobu
tén-izoprén gumi (IIR), halo-izobutén-izoprén gumi (CIIR) vagy (BIIR),
kloroprén gumi (CR), akrilnitril-butadién gumi (NBR), izoprén gumi
(IR) vagy nem összekapcsolt etilén-propilén-dién gumi (EPDM); műa
nyaggal módosított termékek)

Mentes

0

4003 00 00

Regenerált gumi alapanyag formában, vagy lap, lemez és szalag alak
ban

Mentes

0

4004 00 00

Lágygumihulladék, -törmelék és -forgács és az ezekből nyert por és gra
nulátum

Mentes

0

4005 10 00

Vulkanizálatlan gumikeverék korommal vagy szilícium-dioxiddal, alap
anyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban

Mentes

0

4005 20 00

Vulkanizálatlan gumikeverék oldatok vagy diszperziók formájában (a
gumikeverék korommal vagy szilícium-dioxiddal és a természetes gumi,
balata, guttapercha, guayule, csikle és szintetikusgumi- vagy olaj
bólnyertfaktisz-tartalmú hasonló természetes gumi keveréke kivételével)

Mentes

0

4005 91 00

Vulkanizálatlan gumikeverék lap, lemez vagy szalag alakban (a gumike
verék korommal vagy szilícium-dioxiddal és a természetes gumi, balata,
guttapercha, guayule, csikle és szintetikusgumi- vagy olajbólnyertfak tisztartalmú hasonló természetes gumi keveréke kivételével)

Mentes

0

4005 99 00

Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában (az oldatok és disz
perziók, a keverékek korommal vagy szilícium-dioxiddal, a természetes
gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és szintetikusgumi- vagy olaj
bólnyertfaktisz-tartalmú hasonló természetes gumi keveréke és lap, le mez
vagy szalag alakúak kivételével)

Mentes

0

4006 10 00

Vulkanizálatlan gumiból készült „futófelület-javító” szalag gumiabron
csok újrafutózásához

Mentes

0

4006 90 00

Vulkanizálatlan gumiból, beleértve a kevert gumit is, készült rudak,
csövek, profilok és más formák és termékek (az olyan lap, lemez és
szalag kivételével, amelyeket alapvető felületi megmunkáláson túl nem
vágtak fel vagy csak négyzet vagy téglalap alakúra vágtak, valamint a
„futófelület-javító” szalag kivételével)

Mentes

0

4007 00 00

Vulkanizált gumifonal és zsineg (az 5 mm-t meghaladó átmérőjű sima
egyágú szál és a textillel kombinált gumiszálak, pl. a textillel bevont gu
miszál és zsineg kivételével)

3

0

4008 11 00

Lap, lemez és szalag habgumiból

3

0
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2,9

0

4008 19 00

Szalag, rúd és profil habgumiból

4008 21 10

Padlóburkolók és szőnyegek, felvágatlanul vagy egyszerűen téglalap vagy
négyzet alakú darabokra vágva, nem habgumiból

3

0

4008 21 90

Lap, lemez és csík, nem habgumiból (kivéve padlóburkolók és szőnye
gek)

3

0

4008 29 00

Rúd, cső és profil nem habgumiból

2,9

0

4009 11 00

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), betét
nélküli vagy más módon más anyaggal nem kombinálva, szerelvény
nélkül

3

0

4009 12 00

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), betét
nélküli vagy más módon más anyaggal nem kombinálva, szerelvénnyel

3

0

4009 21 00

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), fémbeté tes
vagy más módon kizárólag fémmel kombinálva, szerelvény nélkül

3

0

4009 22 00

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), fémbeté tes
vagy más módon kizárólag fémmel kombinálva, szerelvénnyel

3

0

4009 31 00

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), textilbe
tétes vagy más módon kizárólag textilanyaggal kombinálva, szerelvény
nélkül

3

0

4009 32 00

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), textilbe
tétes vagy más módon kizárólag textilanyaggal kombinálva, szerelvény
nyel

3

0

4009 41 00

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), fémtől és
textiltől különböző anyagú betéttel vagy más módon, fémtől és tex tiltől
különböző anyaggal kombinálva, szerelvény nélkül

3

0

4009 42 00

Cső és tömlő vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), fémtől és
textiltől különböző anyagú betéttel vagy más módon, fémtől és tex tiltől
különböző anyaggal kombinálva, szerelvénnyel

3

0

4010 11 00

Szállítószalag vulkanizált gumiból, kizárólag fémbetétes

6,5

0

4010 12 00

Szállítószalag vulkanizált gumiból, kizárólag textilbetétes

6,5

0

4010 19 00

Szállítószalag vulkanizált gumiból (a kizárólag fémbetétes vagy kizáró lag
textilbetétes kivételével)

6,5

0

4010 31 00

Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V- alakú
meghajtószíj), vulkanizált gumiból, V-bordázattal, 60 cm-t meg haladó, de
legfeljebb 180 cm külső kerülettel

6,5

0
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4010 32 00

Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V- alakú
meghajtószíj), vulkanizált gumiból, 60 cm-t meghaladó, de legfel jebb 180
cm külső kerülettel (a V-bordázatú kivételével)

6,5

0

4010 33 00

Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V- alakú
meghajtószíj), vulkanizált gumiból, V-bordázattal, 180 cm-t meg haladó,
de legfeljebb 240 cm külső kerülettel

6,5

0

4010 34 00

Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V- alakú
meghajtószíj), vulkanizált gumiból, 180 cm-t meghaladó, de leg feljebb
240 cm külső kerülettel (a V-bordázatú kivételével)

6,5

0

4010 35 00

Végtelen szinkronszíj, vulkanizált gumiból, 60 cm-t meghaladó, de leg
feljebb 150 cm külső kerülettel

6,5

0

4010 36 00

Végtelen szinkronszíj, vulkanizált gumiból, 150 cm-t meghaladó, de
legfeljebb 198 cm külső kerülettel

6,5

0

4010 39 00

Meghajtó- vagy erőátviteli szíj vulkanizált gumiból (a végtelen meg
hajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz keresztmetszettel (V-alakú meghajtó
szíj), V-bordázattal, 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 240 cm külső ke
rülettel és a végtelen szinkronszíj 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb 198
cm külső kerülettel)

6,5

0

4011 10 00

Új gumi légabroncs személygépkocsihoz, beleértve a mikrobuszt és a
versenyautót is

4,5

0

4011 20 10

Új gumi légabroncs autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz, legfeljebb 121
feletti terhelési indexszel

4,5

0

4011 20 90

Új gumi légabroncs autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz, 121 feletti
terhelési indexszel

4,5

0

4011 30 00

Új gumi légabroncs légi járműhöz

4,5

0

4011 40 20

Új gumi légabroncs motorkerékpárhoz, legfeljebb 33 cm pántátmérőjű
abroncsokhoz

4,5

0

4011 40 80

Új gumi légabroncs motorkerékpárhoz, 33 cm-t meghaladó pántátmé rőjű
abroncsokhoz

4,5

0

4011 50 00

Új gumi légabroncs kerékpárhoz

4

0

4011 61 00

Új gumi légabroncs, „halszálka”-mintás vagy hasonló futófelületű, me
zőgazdasági vagy erdőgazdasági járművekhez és gépekhez

4

0

4011 62 00

Új gumi légabroncs, „halszálka”-mintás vagy hasonló futófelületű, épí
tőipari vagy ipari rakodógépekhez, járművekhez és gépekhez, legfeljebb 61
cm abroncsátmérővel

4

0
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4011 63 00

Új gumi légabroncs, „halszálka”-mintás vagy hasonló futófelületű, épí
tőipari vagy ipari rakodógépekhez, járművekhez és gépekhez, 61 cm-t
meghaladó abroncsátmérővel

4

0

4011 69 00

Új gumi légabroncs, „halszálka”-mintás vagy hasonló futófelületű (a me
zőgazdasági vagy erdőgazdasági járművekhez és gépekhez használt és az
építőipari vagy ipari rakodógépekhez, járművekhez és gépekhez
használt kivételével)

4

0

4011 92 00

Új gumi légabroncs mezőgazdasági vagy erdőgazdasági járművekhez és
gépekhez (a „halszálka”-mintás vagy hasonló futófelületű kivételével)

4

0

4011 93 00

Új gumi légabroncs építőipari vagy ipari rakodógépekhez, járművekhez és
gépekhez, legfeljebb 61 cm abroncsátmérővel (a „halszálka”-mintás vagy
hasonló futófelületű kivételével)

4

0

4011 94 00

Új gumi légabroncs építőipari vagy ipari rakodógépekhez, járművekhez és
gépekhez, 61 cm-t meghaladó abroncsátmérővel (a „halszálka”-min tás
vagy hasonló futófelületű kivételével)

4

0

4011 99 00

Új gumi légabroncs (a „halszálka”-mintás vagy hasonló futófelületű és
légabroncs mezőgazdasági vagy erdőgazdasági járművekhez és gépek hez
és építőipari vagy ipari rakodógépekhez, járművekhez és gépekhez,
személygépkocsihoz, mikrobuszhoz, versenyautóhoz, autóbuszhoz, te
hergépjárműhöz, légi járműhöz, motorkerékpárhoz és kerékpárhoz
használatosak kivételével)

4

0

4012 11 00

Újrafutózott gumi légabroncs személygépkocsihoz, (beleértve a mikro
buszt és a versenyautót is)

4,5

0

4012 12 00

Újrafutózott gumi légabroncs autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz

4,5

0

4012 13 00

Újrafutózott gumi légabroncs légi járműhöz

4,5

0

4012 19 00

Újrafutózott gumi légabroncs (a személygépkocsihoz, mikrobuszhoz,
versenyautóhoz, autóbuszhoz, tehergépjárműhöz és légi járműhöz
használatosak kivételével)

4,5

0

4012 20 00

Használt gumi légabroncsok

4,5

0

4012 90 20

Tömör vagy kisnyomású gumiabroncs

2,5

0

4012 90 30

Gumiabroncs-futófelület

2,5

0
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4012 90 90

Gumiabroncs-tömlővédő szalag

4

0

4013 10 10

Belső tömlő gumiból, személygépkocsihoz, beleértve a mikrobuszt és a
versenyautót is

4

0

4013 10 90

Belső tömlő gumiból, autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz

4

0

4013 20 00

Belső tömlő gumiból, kerékpárhoz

4

0

4013 90 00

Belső tömlő gumiból, (kivéve személygépkocsihoz, beleértve a mikro
buszt és a versenyautót is, autóbuszhoz, tehergépjárműhöz és kerékpár hoz)

4

0

4014 10 00

Óvszer, vulkanizált gumiból (kivéve keménygumi)

Mentes

0

4014 90 10

Cumi, cucli és hasonló cikkek csecsemőknek, vulkanizált gumiból (ki
véve keménygumi), keménygumi vagy műanyag szerelvénnyel is

Mentes

0

4014 90 90

Máshol nem említett higiéniai vagy gyógyszerészeti áruk, vulkanizált
gumiból (kivéve kemény gumi) keménygumi szerelvénnyel is (kivéve
cumi, cucli és hasonló cikkek csecsemőknek, óvszer, ruházati cikkek és
ruházati tartozékok, beleértve a kesztyűt, bármilyen célra)

Mentes

0

4015 11 00

Vulkanizált gumiból készült sebészeti kesztyű (az ujjvédő kivételével)

2

0

4015 19 10

Háztartási kesztyű, vulkanizált gumiból

2,7

0

4015 19 90

Vulkanizált gumiból készült kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű (a ház
tartási és a sebészeti kesztyű kivételével)

2,7

0

4015 90 00

Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok,
bármilyen célra (kivéve keménygumi, lábbeli és fejfedő, ezek részei, va
lamint ujjatlan és egyujjas kesztyű)

5

0

4016 10 00

Máshol nem említett áru habgumiból

3,5

0

4016 91 00

Padlóburkoló és szőnyeg vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételé
vel), lesimított oldalakkal, lekerekített sarkokkal vagy megmunkált élek kel
vagy máshogy megmunkálva (a téglalap vagy négyzet alakúra vágott és a
habgumiból készült áruk kivételével)

2,5

0

4016 92 00

Törlőgumi vulkanizált gumiból (a keménygumi kivételével), használatra
kész (a téglalap vagy négyzet alakúra vágott kivételével)

2,5

0
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4016 93 00

Tömítés, alátét és más hasonló áru vulkanizált gumiból (a keménygumi és a
habgumiból készültek kivételével)

2,5

0

4016 94 00

Csónak- vagy dokkütköző, felfújható is, vulkanizált gumiból (a kemény
gumi és a habgumiból készültek kivételével)

2,5

0

4016 95 00

Felfújható matracok és párnák és más felfújható áru vulkanizált gumi ból
(a keménygumi és az ütközők, csónakok, tutajok és más úszó esz közök,
valamint higiéniai vagy gyógyszerészeti áruk kivételével)

2,5

0

4016 99 20

Feszítő tömlő, vulkanizált gumiból (kivéve keménygumi)

2,5

0

4016 99 52

Fém-gumi kötésű alkatrészek, vulkanizált gumiból (kivéve kemény gumi)
a 8701 és 8705 közötti vtsz. alatti típusú, kizárólag vagy nagy részt
motorgépjárművekben történő felhasználásra (habgumiból készül tek
kivételével)

2,5

0

4016 99 58

Máshol nem említett árucikkek vulkanizált gumiból (kivéve kemény
gumi), a 8701 és 8705 közötti vtsz. alatti típusú, kizárólag vagy nagy
részt motorgépjárművekben történő felhasználásra (kivéve habgumiból
készültek, és a fém-gumi kötésű alkatrészek)

2,5

0

4016 99 91

Fém-gumi kötésű alkatrészek, vulkanizált gumiból (kivéve keménygumi, a
habgumiból készültek, a 8701 és 8705 közötti vtsz. alatti típusú, ki
zárólag vagy nagyrészt motorgépjárművekben történő felhasználásra)

2,5

0

4016 99 99

Máshol nem említett áru vulkanizált gumiból (kivéve kemény gumi és
habgumiból készültek)

2,5

0

4017 00 10

Keménygumi, pl. ebonit, minden formában, beleértve a hulladékot és
törmeléket is

Mentes

0

4017 00 90

Máshol nem említett, keménygumiból készült áruk

Mentes

0

4101 20 10

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve), vagy lófélék egész nyers
bőre szőrtelenítve vagy hasítva is, szárítva legfeljebb 16 kg tömegű, ke
zeletlenül

Mentes

0

4101 20 30

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve), vagy lófélék egész nyers
bőre szőrtelenítve vagy hasítva is, szárítva legfeljebb 16 kg tömegű, viz
esen sózva

Mentes

0

4101 20 50

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve), vagy lófélék egész nyers
bőre szőrtelenítve vagy hasítva is, szárítva legfeljebb 8 kg tömegű, ke
zeletlenül vagy szárazon sózva legfeljebb 10 kg tömegű

Mentes

0

4101 20 90

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve), vagy lófélék egész nyers
bőre szőrtelenítve vagy hasítva is, szárítva legfeljebb 16 kg tömegű,
meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva (kivéve kezeletlenül, vizesen
sózva, szárítva vagy szárazon sózva, cserzett, vagy pergamentált)

Mentes

0
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4101 50 10

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve), vagy lófélék egész nyers
bőre szőrtelenítve vagy hasítva is, szárítva 16 kg-t meghaladó tömegű,
kezeletlenül

Mentes

0

4101 50 30

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve), vagy lófélék egész nyers
bőre szőrtelenítve vagy hasítva is, szárítva 16 kg-t meghaladó tömegű,
vizesen sózva

Mentes

0

4101 50 50

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve), vagy lófélék egész nyers
bőre szőrtelenítve vagy hasítva is, szárítva 16 kg-t meghaladó tömegű,
szárítva vagy szárazon sózva

Mentes

0

4101 50 90

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve), vagy lófélék egész nyers
bőre szőrtelenítve vagy hasítva is, szárítva 16 kg-t meghaladó tömegű,
meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva (kivéve kezeletlenül, vizesen
sózva, szárítva vagy szárazon sózva, cserzett, vagy pergamentált)

Mentes

0

4101 90 00

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve), vagy lófélék nyers bőre, hát
bőre (egész krupon), talpbőre (talpkrupon), hasrésze és hasított bőre,
szőrtelenítve is, kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy
másképpen tartósítva, és egész nyersbőr, szárítva 8 kg-ot megha ladó, de
16 kg-nál kisebb tömegű és szárazon sózva 10 kg-ot megha ladó, de 16
kg-nál kisebb tömegű (a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített
bőrök kivételével)

Mentes

0

4102 10 10

Báránybőr nyersen, gyapjasan, kezeletlenül vagy sózva, szárítva, me
szezve, pácolva vagy másképp tartósítva (az asztrahán, karakül, perzsa,
broadtail vagy hasonló bárányok, az indiai, kínai, mongol vagy tibeti
bárányok gyapja kivételével)

Mentes

0

4102 10 90

Juhbőr nyersen, gyapjasan, kezeletlenül vagy szózva, szárítva, me
szezve, pikkelezve vagy másképpen tartósítva a(a báránybőr kivételével)

Mentes

0

4102 21 00

Juh- vagy báránybőr nyersen, gyapjú nélkül, pácolva, hasítva is

Mentes

0

4102 29 00

Juh- vagy báránybőr nyersen, gyapjú nélkül, kezeletlenül vagy sózva,
szárítva, meszezve vagy másképp tartósítva, hasítva is (a pácolt vagy
pergamentált kivételével)

Mentes

0

4103 20 00

Hüllők nyers bőre kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva
vagy másképp tartósítva (a pergamentált kivételével)

Mentes

0

4103 30 00

Sertés nyers bőre kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva
vagy másképp tartósítva, szőrtelenítve vagy hasítva is (a pergamentált
kivételével)

Mentes

0

4103 90 10

Kecske vagy gödölye nyers bőre, meszezve, pácolva vagy másképp tar
tósítva, szőrtelenítve vagy hasítva is (kivéve a pergamentált, és a jemeni,
mongol vagy tibeti kecske vagy gödölye nyers bőre, nem szőrtelenítve)

Mentes

0
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4103 90 90

Nyersbőr kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy
másképp tartósítva, szőrtelenítve is, beleértve a madárbőrt tollak vagy pihe
nélkül (a pergamentált, a szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve) lófélék,
juh, bárány, kecske, gödölye, hüllők és sertés bőre kivételével)

Mentes

0

4104 11 10

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve), szőrtelenül cserzett teljes,
hasítatlan barkás bőre és barkaoldali hasítéka nedves állapotban, legfel jebb
2,6 m2 felületű, (beleértve a wet-blue-t is) (a tovább megmunkált
kivételével)

Mentes

0

4104 11 51

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve), szőrtelenül cserzett teljes,
hasítatlan barkás bőre és barkaoldali hasítéka nedves állapotban, 2,6
m2-t meghaladó felületű, (beleértve a wet-blue-t is) (a tovább meg munkált
kivételével)

Mentes

0

4104 11 59

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve) szőrtelenül cserzett teljes, ha
sítatlan barkás bőre és barkaoldali hasítéka nedves állapotban, (bele értve
a wet-blue-t is) (a tovább megmunkált és az egész nyersbőr kivé telével)

Mentes

0

4104 11 90

Lófélék szőrtelenül cserzett teljes, hasítatlan barkás bőre és barkaoldali
hasítéka nedves állapotban, (beleértve a wet-blue-t is) (a tovább meg
munkált kivételével)

5,5

0

4104 19 10

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve) szőrtelenül cserzett egész bőre,
legfeljebb 2,6 m2 felületű, nedves állapotban, (beleértve a wet- blue-t
is), hasítva is (a tovább megmunkált és a teljes, hasítatlan barkás bőr és
barkaoldali hasíték kivételével)

Mentes

0

4104 19 51

Szarvasmarhafélék, (a bivalyt is beleértve), szőrtelenül cserzett bőre, 2,6
m2-t meghaladó felületű, nedves állapotban, (beleértve a wet-blue-t is),
hasítva is (a tovább megmunkált és a teljes, hasítatlan barkás bőr és
barkaoldali hasíték kivételével)

Mentes

0

4104 19 59

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) cserzett, szőrtelen (de tovább nem
megmunkált) bőre, hasítva is, nedves állapotban (beleértve a „wet- blue”
állapotot is), (a tovább megmunkált, a teljes nyersbőr, a teljes, ha sítatlan
barkás bőr és a barkaoldali hasíték kivételével)

Mentes

0

4104 19 90

Lófélék szőrtelenül cserzett bőre, nedves állapotban, (beleértve a wetblue-t is), hasítva is (a tovább megmunkált és a teljes, hasítatlan barkás bőr
és barkaoldali hasíték kivételével)

5,5

0
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4104 41 11

Kelet-indiai kipbőr teljes, hasítatlan barkás bőre és barkaoldali hasítéka,
szőrtelen egész, a fej és a láb eltávolítása után is, száraz állapotban
(crust vagy kéregbőr), legfeljebb 2,6m2 (28 négyzetláb) nagyságban, leg
feljebb 4,5 nettó tömeggel, legfeljebb növényi cserzéssel megmunkálva,
bizonyos kezelés után is, de bőrtermék gyártására közvetlenül nem al
kalmas állapotban

Mentes

0

4104 41 19

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) teljes, hasítatlan barkás bőre és
barkaoldali hasítéka száraz, szőrtelen állapotban (crust vagy kéreg bőr),
legfeljebb 2,6m2 (28 négyzetláb) nagyságban (kivéve tovább kiké szített
bőrök és a 4104 41 11 szám alá tattozó Kelet-indiai kipbőr)

6,5

0

4104 41 51

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) teljes, hasítatlan barkás bőre és
barkaoldali hasítéka száraz, szőrtelen állapotban (crust vagy kéreg bőr),
2,6m2-nél (28 négyzetlábnál) nagyobb méretben (kivéve tovább kikészített
bőrök és a 4104 41 11 szám alá tartozó Kelet-indiai kipbőr)

6,5

0

4104 41 59

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) teljes, hasítatlan barkás bőre és
barkaoldali hasítéka száraz, szőrtelen állapotban (crust vagy kéreg bőr),
2,6m2-nél (28 négyzetlábnál) nagyobb méretben (kivéve tovább kikészített
bőrök, egész bőr és a 4104 41 11 szám alá tartozó Kelet-in diai kipbőr )

6,5

0

4104 41 90

Lófélék teljes, hasítatlan barkás bőre és barkaoldali hasítéka száraz,
szőrtelen állapotban (crust vagy kéregbőr) (kivéve tovább kikészített bő rök)

5,5

0

4104 49 11

Kelet-indiai kipbőr, szőrtelen, egész, a fej és a láb eltávolítása után is,
száraz állapotban (crust vagy kéregbőr), legfeljebb 2,6m 2 (28 négyzet láb)
nagyságban, legfeljebb 4,5 nettó tömeggel, legfeljebb növényi cser zéssel
megmunkálva, bizonyos kezelés után is, de bőrtermék gyártására
közvetlenül nem alkalmas állapotban (kivéve teljes, hasítatlan barkás bőr és
barkaoldali hasíték)

Mentes

0

4104 49 19

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) egész bőre, száraz (crust vagy
kéregbőr), szőrtelen állapotban, 2,6m 2-nél (28 négyzetlábnál) nem na
gyobb méretben, hasítva is (kivéve tovább kikészített bőrök, teljes, hasí
tatlan barkás bőr és barkaoldali hasíték, és a 4104 49 11 szám alá tar tozó
Kelet-indiai kipbőr)

6,5

0

4104 49 51

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) egész bőre, száraz (crust vagy
kéregbőr), szőrtelen állapotban, 2,6m2-nél (28 négyzetlábnál) nagyobb
méretben, hasítva is (kivéve tovább kikészített bőrök, teljes, hasítatlan
barkás bőr és barkaoldali hasíték)

6,5

0
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4104 49 59

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) bőre, száraz (crust vagy ké
regbőr), szőrtelen állapotban, 2,6m 2-nél (28 négyzetlábnál) nagyobb
méretben, hasítva is (kivéve tovább kikészített bőrök, teljes, hasítatlan
barkás bőr és barkaoldali hasíték)

6,5

0

4104 49 90

Lófélék bőre, száraz (crust vagy kéregbőr), szőrtelen állapotban, hasítva is
(kivéve tovább kikészített bőrök, teljes, hasítatlan barkás bőr és bar
kaoldali hasíték)

5,5

0

4105 10 10

Juh- vagy bárány cserzett, gyapjú nélküli, hasítatlan bőre nedves álla
potban (beleértve a „wet-blue”-t is) (kivéve tovább kikészített és csak
előcserzett bőr)

2

0

4105 10 90

Juh- vagy bárány cserzett, gyapjú nélküli, hasított bőre nedves állapot ban
(beleértve a „wet-blue”-t is) (kivéve tovább kikészített és csak elő cserzett
bőr)

2

0

4105 30 10

Indiai gyapjas juh bőre, száraz (crust vagy kéregbőr) állapotban, gyapjú
nélkül, növényi cserzéssel, bizonyos kezelés után is, de bőrtermék gyár
tására közvetlenül nem alkalmas állapotban

Mentes

0

4105 30 91

Juh- vagy bárány bőre, száraz (crust vagy kéregbőr) állapotban, gyapjú
nélkül, nem hasítva (kivéve növényi cserzéssel és tovább kikészítve, in
diai gyapjas juh bőre növényi cserzéssel és bizonyos kezelés után is, de
bőrtermék gyártására közvetlenül nem alkalmas állapotban)

2

0

4105 30 99

Juh- vagy bárány bőre, száraz (crust vagy kéregbőr) állapotban, gyapjú
nélkül, hasítva (kivéve növényi cserzéssel és tovább kikészítve, indiai
gyapjas juh bőre növényi cserzéssel és bizonyos kezelés után is, de
bőrtermék gyártására közvetlenül nem alkalmas állapotban)

2

0

4106 21 10

Kecske- és gida cserzett, szőrtelen, hasítatlan bőre nedves állapotban
(beleértve a „wet-blue”-t is) (kivéve tovább kikészített és csak előcserzett bőr)

2

0

4106 21 90

Kecske- és gida cserzett, szőrtelen, hasított bőre nedves állapotban (be
leértve a „wet-blue”-t is) (kivéve tovább kikészített és csak előcserzett bőr)

2

0

4106 22 10

Indiai kecske- és gida száraz (crust vagy kéregbőr), szőrtelen bőre, nö
vényi cserzéssel, bizonyos kezelés után is, de bőrtermék gyártására köz
vetlenül nem alkalmas állapotban

Mentes

0
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4106 22 90

Kecske- és gida száraz (crust vagy kéregbőr), szőrtelen bőre, hasítva is
(kivéve tovább kikészített, csak előcserzett és indiai kecske- és gida bőre
növényi cserzéssel, valamint a 4106 22 10 szám alá tartozó bőrök)

2

0

4106 31 10

Sertésbőr nedves (beleértve a „wet-blue”-t is), cserzett, szőrtelen és hasí
tatlan állapotban (kivéve tovább kikészített és csak előcserzett bőr)

2

0

4106 31 90

Sertésbőr nedves (beleértve a „wet-blue”-t is), cserzett, szőrtelen és hasí tott
állapotban (kivéve tovább kikészített és csak előcserzett bőr)

2

0

4106 32 10

Sertésbőr száraz (crust vagy kéregbőr), szőrtelen és hasítatlan állapot ban
(kivéve tovább kikészített és csak előcserzett bőr)

2

0

4106 32 90

Sertésbőr száraz (crust vagy kéregbőr), szőrtelen és hasított állapotban
(kivéve tovább kikészített és csak előcserzett bőr)

2

0

4106 40 10

Hüllők bőre, csak növényi cserzéssel

Mentes

0

4106 40 90

Hüllők cserzett vagy crust bőre, hasítva is (kivéve tovább kikészített és
csak előcserzett bőr)

2

0

4106 91 00

Antilop, őz, jávorszarvas, elefánt és más állat, tengeri állatok is, szőrte len
bőre illetve szőrtelen állatok cserzett bőre nedves állapotban, bele értve a
wet-blue-t is, hasítva is (kivéve tovább kikészített és csak elő cserzett
bőr, valamint szarvasmarhafélék, juh- vagy bárány, kecske és gida, sertés és
hüllők bőre)

2

0

4106 92 00

Antilop, őz, jávorszarvas, elefánt és más állat, tengeri állatok is, szőrte len
bőre illetve szőrtelen állatok bőre száraz (crust) állapotban, hasítva is
(kivéve tovább kikészített és csak előcserzett bőr, valamint szarvas
marhafélék, juh- vagy bárány, kecske és gida, sertés és hüllők bőre)

2

0

4107 11 11

Borjú teljes, hasítatlan barkás boxbőre legfeljebb 2,6 m 2 (28 négyzetláb)
méretben

6,5

0

4107 11 19

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) teljes, hasítatlan barkás bőre
(beleértve a pergamentált bőrt), legfeljebb 2,6 m 2 (28 négyzetláb) mé
retben, szőrtelen állapotban (kivéve borjú boxbőr, puhított bőr, lakkbőr és
laminált lakkbőr; metallizált bőr)

6,5

0
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4107 11 90

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) vagy lófélék teljes, hasítatlan
barkás bőre (beleértve a pergamentált bőrt), cserzés vagy kérgesítés után
tovább kikészítve, szőrtelenül (kivéve szarvasmarhafélék bőre (a bi valyt is
beleértve) legfeljebb 2,6 m2 (28 négyzetláb) méretben, puhított bőr, lakkbőr
és laminált lakkbőr; metallizált bőr)

6,5

0

4107 12 11

Borjú barkaoldali hasítéka legfeljebb 2,6 m 2 (28 négyzetláb) méretben

6,5

0

4107 12 19

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) barkaoldali hasítéka (beleértve a
pergamentált bőrt), legfeljebb 2,6 m2 (28 négyzetláb) méretben, szőr telen
állapotban (kivéve borjú boxbőr, puhított bőr, lakkbőr és laminált lakkbőr;
metallizált bőr)

6,5

0

4107 12 91

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) barkaoldali hasítéka (beleértve a
pergamentált bőrt), cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészítve,
szőrtelenül (kivéve szarvasmarhafélék bőre (a bivalyt is beleértve) legfel jebb
2,6 m2 (28 négyzetláb) méretben, puhított bőr, lakkbőr és laminált lakkbőr;
metallizált bőr)

5,5

0

4107 12 99

Lófélék barkaoldali hasítéka (beleértve a pergamentált bőrt), cserzés vagy
kérgesítés után tovább kikészítve, szőrtelenül (kivéve puhított bőr, lakkbőr
és laminált lakkbőr; metallizált bőr)

6,5

0

4107 19 10

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) bőre (beleértve a pergamentált bőrt),
legfeljebb 2,6 m2 (28 négyzetláb) méretben, szőrtelen állapotban (kivéve
teljes, hasítatlan barkás bőr, barkaoldali hasíték, puhított bőr, lakkbőr és
laminált lakkbőr; metallizált bőr)

6,5

0

4107 19 90

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) vagy lófélék bőre (beleértve a
pergamentált bőrt), cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészítve,
szőrtelenül (kivéve szarvasmarhafélék bőre (a bivalyt is beleértve) legfel jebb
2,6 m2 (28 négyzetláb) méretben, teljes, hasítatlan barkás bőr, bar kaoldali
hasíték, puhított bőr, lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr)

6,5

0
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4107 91 10

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve) vagy lófélék bőre részeinek,
csíkjainak vagy lapjainak szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább
kikészített teljes hasítatlan barkás talpbőre (beleértve a pergamentált bőrt
is) (kivéve puhított bőr, lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr)

6,5

0

4107 91 90

Szarvasmarhafélék, „a bivalyt is beleértve”, vagy lófélék darabokra, csí
kokra vagy lapokra vágott teljes, hasítatlan barkás bőre, „beleértve a per
gamentált bőrt”, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészítve, szőrte
lenítve (kivéve talpbőr, puhított bőr, lakkbőr és laminált lakkbőr; metal
lizált bőr)

6,5

0

4107 92 10

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék bőre részeinek, csík
jainak vagy lapjainak szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább ki
készített barkaoldali hasítékbőre (beleértve a pergamentált bőrt is) (ki véve
puhított bőr, lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr)

5,5

0

4107 92 90

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék bőre részeinek, csík
jainak vagy lapjainak szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább ki
készített barkaoldali hasítékbőre (beleértve a pergamentált bőrt is) (ki véve
puhított bőr, lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr)

6,5

0

4107 99 10

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék bőre részeinek, csík
jainak vagy lapjainak szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább ki
készített bőre (beleértve a pergamentált bőrt is) (kivéve teljes, hasítatlan
barkás bőr, barkaoldali hasítékbőr, puhított bőr, lakkbőr és laminált
lakkbőr; metallizált bőr)

6,5

0

4107 99 90

Lófélék (a bivalyt is beleértve), lófélék bőre részeinek, csíkjainak vagy
lapjainak szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bar
kaoldali hasítékbőre (beleértve a pergamentált bőrt is) (kivéve teljes, ha
sítatlan barkás bőr, barkaoldali hasítékbőr, puhított bőr, lakkbőr és la
minált lakkbőr; metallizált bőr)

6,5

0

4112 00 00

Juh vagy bárány gyapjú nélküli, cserzés vagy kérgesítés után tovább ki
készített bőre (beleértve a pergamentált bőrt), hasítva is (kivéve puhított bőr,
lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr)

3,5

0

4113 10 00

Kecske és gida szőr nélküli, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészí tett
bőre (beleértve a pergamentált bőrt), hasítva is (kivéve puhított bőr, lakkbőr
és laminált lakkbőr; metallizált bőr)

3,5

0
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4113 20 00

Sertés szőr nélküli, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre
(beleértve a pergamentált bőrt), hasítva is (kivéve puhított bőr, lakkbőr és
laminált lakkbőr; metallizált bőr)

2

0

4113 30 00

Hüllők cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre (beleértve a
pergamentált bőrt), hasítva is (kivéve puhított bőr, lakkbőr és laminált
lakkbőr; metallizált bőr)

2

0

4113 90 00

Antilop, őz, jávorszarvas, elefánt és más állat, tengeri állatok is, szőrte len
bőre illetve szőrtelen állatok, cserzés vagy kérgesítés után tovább ki
készített bőre (beleértve a pergamentált bőrt), hasítva is (kivéve szarvas
marhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék bőre, juh vagy bárány bőre,
kecske és gida bőre, sertés és hüllők bőre, valamint puhított bőr, lakk bőr
és laminált lakkbőr, metallizált bőr)

2

0

4114 10 10

Juh vagy bárány puhított bőre (beleértve a puhított bőr kombinációval
kikészítettet is) (kivéve az utólag formaldehiddel kezelt sevróbőr és a
csak cserzés után olajjal kezelt bőr)

2,5

0

4114 10 90

Puhított bőr (beleértve a puhított bőr kombinációval kikészítettet is) (ki véve
juh vagy bárány puhított bőre és az utólag formaldehiddel kezelt sevróbőr
és a csak cserzés után olajjal kezelt bőr)

2,5

0

4114 20 00

Lakkbőr és laminált lakkbőr; Metallizált bőr (kivéve lakkbőr és laminált
lakkbőr)

2,5

0

4115 10 00

Mesterséges vagy rekonstruált bőr, kikészített bőrből vagy bőrrostból
lemez, lap vagy csík alakban, tekercsben is

2,5

0

4115 20 00

Bőráruk előállítására nem alkalmas bőrdarabok és -hulladékok kikészí tett
mesterséges vagy rekonstruált bőrből; kikészített bőr pora és lisztje

Mentes

0

4201 00 00

Nyerges- és szíjgyártóáru (beleértve az istrángot, hámot, pórázt, térdvé dőt,
szájkosarat, nyeregtakarót, nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is)
bármilyen anyagból, bármilyen állat számára (a szíjazat gyermekek és
felnőttek részére, lovaglóostor és a 6602 vtsz. alá tartozó más ter mék
kivételével)

2,7

0

4202 11 10

Diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska és hasonló tartók, természetes,
mesterséges, vagy lakkbőr külső felülettel

3

0
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4202 11 90

Bőrönd, koffer, piperedoboz és hasonlók, természetes, mesterséges,
vagy lakkbőr külső felülettel (kivéve diplomatatáska)

3

0

4202 12 11

Diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska és hasonlók, műanyag külső fel
ülettel

9,7

0

4202 12 19

Bőrönd, koffer, piperedoboz és hasonlók bőrből, műanyag külső fel
ülettel (kivéve diplomatatáska)

9,7

0

4202 12 50

Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska és
hasonlók fröccsöntött műanyag külső felülettel

5,2

0

4202 12 91

Diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska és hasonló tartók műanyag külső
felülettel beleértve a vulkánfíbert és textilanyagokat is (kivéve műanyag
fóliából készült külső felülettel és fröccsöntött műanyag külső felülettel)

3,7

0

4202 12 99

Bőrönd, koffer, piperedoboz és hasonlók, műanyag vagy textil külső
felülettel (kivéve műanyag fóliából készült külső felülettel és fröccsön tött
műanyag külső felülettel és diplomatatáska)

3,7

0

4202 19 10

Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska és
hasonlók alumínium külső felülettel

5,7

0

4202 19 90

Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska és
hasonlók (kivéve természetes, mesterséges, lakkbőr, műanyag, szövet vagy
alumínium külső felülettel)

3,7

0

4202 21 00

Kézitáska vállszíjjal is, beleértve a fogó nélkülit is természetes, mestersé
ges, vagy lakkbőr külső felülettel

3

0

4202 22 10

Kézitáska vállszíjjal is, beleértve a fogó nélkülit is műanyag külső fel
ülettel

9,7

0

4202 22 90

Kézitáska vállszíjjal is, beleértve a fogó nélkülit is textil külső felülettel

3,7

0

4202 29 00

Kézitáska vállszíjjal is, beleértve a fogó nélkülit is, vulkánfíber vagy kar
ton külső felülettel, vagy teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy
papírral beborítva

3,7

0

331

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

4202 31 00

Levéltárca, pénztárca, kulcstartó, cigarettatárca, dohányzacskó és ha sonló
cikkek, amelyeket rendszerint zsebben vagy kézitáskában horda nak,
természetes, mesterséges vagy lakkbőr külső felülettel

3

0

4202 32 10

Levéltárca, pénztárca, kulcstartó, cigarettatárca, dohányzacskó és ha sonló
cikkek, amelyeket rendszerint zsebben vagy kézitáskában horda nak,
természetes, műanyag külső felülettel

9,7

0

4202 32 90

Levéltárca, pénztárca, kulcstartó, cigarettatárca, dohányzacskó és ha sonló
cikkek, amelyeket rendszerint zsebben vagy kézitáskában horda nak, textil
külső felülettel

3,7

0

4202 39 00

Levéltárca, pénztárca, kulcstartó, cigarettatárca, dohányzacskó és ha sonló
cikkek, amelyeket rendszerint zsebben vagy kézitáskában horda nak,
vulkánfíber vagy karton külső felülettel, vagy teljesen vagy nagy részben
ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva, beleértve az öntött műanyagból
készült szemüvegtokot is

3,7

0

4202 91 10

Útitáska, piperetáska, hátizsák és sporttáska, természetes, mesterséges, vagy
lakkbőr külső felülettel

3

0

4202 91 80

Hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, bevásárlótáska, térkép táska,
szerszámtáska, ékszertartó, evőeszköztartó, látcső-, fényképező géptok,
hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok,
természetes, mesterséges, vagy lakkbőr külső felülettel (kivéve bő rönd,
aktatáska, iskolatáska és hasonlók; cikkek, amelyeket rendszerint zsebben
vagy kézitáskában hordanak; útitáska, piperetáska vagy sport táska;
hátizsák)

3

0

4202 92 11

Útitáska, piperetáska, hátizsák és sporttáska, műanyag külső felülettel

9,7

0

4202 92 15

Hangszertáskák, műanyag külső felülettel

6,7

0

4202 92 19

Hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, bevásárlótáska, térkép táska,
szerszámtáska, ékszertartó, evőeszköztartó, látcső-, fényképező géptok,
fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok, műanyag külső
felülettel (kivéve útitáska, aktatáska, iskolatáska, táska, kézitáska és
hasonlók, piperetáska, sporttáska, hátizsák és hangszertáska)

9,7

0

4202 92 91

Útitáska, piperetáska, hátizsák és sporttáska, textil külső felülettel

2,7

0
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4202 92 98

Hőszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, bevásárlótáska, térkép táska,
szerszámtáska, ékszertartó, evőeszköztartó, látcső-, fényképező géptok,
hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok, textil
külső felülettel (kivéve bőrönd, aktatáska, iskolatáska és ha sonlók,
cikkek, amelyeket rendszerint zsebben vagy kézitáskában hor danak,
útitáska, piperetáska, sporttáska és hátizsák)

2,7

0

4202 99 00

Útitáska, bevásárló- vagy szerszámtáska és -tok, ékszertartó, evőeszköz
tartó és hasonló, vulkánfíber vagy papírkarton külső felülettel; látcső tok,
fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és ha sonló
tartó és tok (nem bőr, műanyag lap vagy textil) anyagból készült külső
felülettel (a bőrönd, aktatáska, iskolatáska és hasonló; kézitáska;
rendszerint zsebben vagy kézitáskában hordható cikkek kivételével)

3,7

0

4203 10 00

Ruházati cikk természetes vagy mesterséges bőrből (a ruházati tartozék, a
lábbeli és fejfedő és ezek részei és a 95. árucsoportba tartozó áruk, pl.
lábszárvédők, vívóálarc kivételével)

4

0

4203 21 00

Sportoláshoz különlegesen tervezett, készített kesztyű természetes vagy
mesterséges bőrből

9

0

4203 29 10

Munka- és védőkesztyű természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőr ből

9

0

4203 29 91

Férfi és fiú kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű természetes vagy re
konstruált bőrből (a sportoláshoz különlegesen tervezett, készített kesz tyű
és a munka- és védőkesztyű kivételével)

7

0

4203 29 99

Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű természetes vagy rekonstruált bőr ből
(férfi és fiú kesztyű, a sportoláshoz különlegesen tervezett, készített kesztyű
és a munka- és védőkesztyű kivételével)

7

0

4203 30 00

Derékszíj és vállszíj bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből

5

0

4203 40 00

Ruházati tartozék bőrből, vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből (nem
kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, derékszíj és vállszíj, lábbeli és
fejfedő és ezek részei, a 95. árucsoportba tartozó áruk, pl. lábszárvé dők,
vívóálarc)

5

0

4205 00 11

Szállítószalag, meghajtó- vagy erőátviteli szíj természetes vagy mester
séges bőrből

2

0

4205 00 19

Műszaki célra használatos cikkek természetes vagy mesterséges bőrből
(kivéve szállítószalag, meghajtó- vagy erőátviteli szíj)

3

0
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4205 00 90

Áru természetes vagy mesterséges bőrből (a nyerges- és szíjgyártóáru; tok
és hasonló tartó; ruházati cikk és ruházati tartozék; műszaki célra
használatos cikkek; ostor, lovaglókorbács és a 6602 vtsz. alá tartozó
hasonló; bútor; világító felszerelés; játékok; játék; játékszer; sporteszköz;
gomb és részei; kézelőgomb, karperec vagy más ékszerutánzat; 5608 vtsz.
alá tartozó, hálóból készült összeállított áru; fonásanyagból ké szült áru
kivételével)

2,5

0

4206 00 00

Bélből, aranyverőhártyából, hólyagból vagy ínból készült áru (a selyem
hernyóbél, steril catgut, más steril sebészeti varróanyag és hangszerhúr
kivételével)

1,7

0

4301 10 00

Vidra egész nyers szőrméje fej, farok vagy láb nélkül is

Mentes

0

4301 30 00

Bárányfélék, úgymint: asztrahán, karakül, perzsa, breitschwantz és ha
sonló bárány, kínai, mongol vagy tibeti bárány egész szőrméje, fej, fa
rok vagy láb nélkül is

Mentes

0

4301 60 00

Róka nyers szőrméje fej, farok vagy láb nélkül is

Mentes

0

4301 80 30

Mormota egész nyers szőrméje, fej, farok vagy láb nélkül is

Mentes

0

4301 80 50

Vadmacskafélék egész nyers szőrméje, fej, farok vagy láb nélkül is

Mentes

0

4301 80 70

Nyers egész szőrme fej, farok vagy láb nélkül is (a vidra, bárány – aszt
rahán, karakül, perzsa, broadtail és hasonló bárány és az indiai, kínai,
mongol vagy tibeti bárány –, róka, mormota és vadmacskafélék szőr
méje kivételével)

Mentes

0

4301 90 00

Szűcsáruként felhasználható fej, farok, láb és más részek vagy vágott
darabok

Mentes

0

4302 11 00

Cserzett vagy kikészített egész vidraszőrme fej, farok vagy láb nélkül is,
nem összeállítva

Mentes

0

4302 19 10

Cserzett vagy kikészített egész hódszőrme fej, farok vagy láb nélkül is, nem
összeállítva

Mentes

0

4302 19 20

Cserzett vagy kikészített egész pézsmapatkány szőrme fej, farok vagy láb
nélkül is, nem összeállítva

Mentes

0

4302 19 30

Cserzett vagy kikészített egész rókaszőrme fej, farok vagy láb nélkül is,
nem összeállítva

Mentes

0

4302 19 35

Cserzett vagy kikészített egész házi-, üregi- vagy mezei nyúlszőrme fej,
farok vagy láb nélkül is, nem összeállítva

Mentes

0
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4302 19 41

Cserzett vagy kikészített egész fehérhátú grönlandi bébifóka vagy (kék
hátú) kámzsás bébifókaszőrme fej, farok vagy láb nélkül is, nem össze
állítva

2,2

0

4302 19 49

Cserzett vagy kikészített egész fókaszőrme fej, farok vagy láb nélkül is,
nem összeállítva (kivéve fehérhátú grönlandi bébifókából vagy (kék hátú)
kámzsás bébifókából)

2,2

0

4302 19 50

Cserzett vagy kikészített egész tengeri vidra vagy nutria (coypu) szőrme fej,
farok vagy láb nélkül is, nem összeállítva

2,2

0

4302 19 60

Cserzett vagy kikészített egész mormotaszőrme fej, farok vagy láb nél kül
is, nem összeállítva

2,2

0

4302 19 70

Cserzett vagy kikészített egész vadmacskaszőrme fej, farok vagy láb nél kül
is, nem összeállítva

2,2

0

4302 19 75

Cserzett vagy kikészített asztrahán, karakül, perzsa, breitschwantz és
hasonló bárány, indiai, kínai, mongol vagy tibeti bárány egész szőr
méje, fej, farok vagy láb nélkül is, nem összeállítva

Mentes

0

4302 19 80

Cserzett vagy kikészített egész juh vagy bárányszőrme fej, farok vagy
láb nélkül is, nem összeállítva (asztrahán, karakül, perzsa, broadtail és
hasonló bárány és az indiai, kínai, mongol vagy tibeti bárány kivételé
vel)

2,2

0

4302 19 95

Cserzett vagy kikészített egész szőrme fej, farok vagy láb nélkül is, nem
összeállítva (kivéve vidra-, nyúl-, hód-, pézsmapatkány-, róka-, tengeri
vidra, nutria (coypu), mormota-, vadmacska-, juh- vagy bárányszőrme)

2,2

0

4302 20 00

Cserzett vagy kikészített szőrme feje, farka, lába és más részei vagy vá
gott darabjai nem összeállítva

Mentes

0

4302 30 10

Cserzett vagy kikészített „kieresztett” szőrme

2,7

0

4302 30 21

Cserzett vagy kikészített egész vidraszőrme és részei vagy vágott darab jai
összeállítva, más anyagok nélkül (a „kieresztett” szőrme, a ruházat,
ruházati tartozék és más szőrmeáru kivételével)

2,2

0

4302 30 25

Cserzett vagy kikészített egész házi-, üregi- vagy mezei nyúlszőrme és
részei vagy vágott darabjai összeállítva, más anyagok nélkül (a „kieresz
tett” szőrme, a ruházat, ruházati tartozék és más szőrmeáru kivételével)

2,2

0
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4302 30 31

Cserzett vagy kikészített egész asztrahán, karakül, perzsa, breitschwantz és
hasonló bárány, indiai, kínai, mongol vagy tibeti bárány egész szőr méje
és részei vagy vágott darabjai összeállítva, más anyagok nélkül (a
„kieresztett” szőrme, a ruházat, ruházati tartozék és más szőrmeáru
kivételével)

2,2

0

4302 30 41

Cserzett vagy kikészített egész pézsmapatkány szőrme és részei vagy
vágott darabjai összeállítva, más anyagok nélkül (a „kieresztett” szőrme, a
ruházat, ruházati tartozék és más szőrmeáru kivételével)

2,2

0

4302 30 45

Cserzett vagy kikészített egész rókaszőrme és részei vagy vágott darab jai
összeállítva, más anyagok nélkül (a „kieresztett” szőrme, a ruházat,
ruházati tartozék és más szőrmeáru kivételével)

2,2

0

4302 30 51

Cserzett vagy kikészített egész fehérhátú grönlandi bébifóka vagy (kék
hátú) kámzsás bébifókaszőrme és részei vagy vágott darabjai összeál
lítva, más anyagok nélkül (a „kieresztett” szőrme, a ruházat, ruházati
tartozék és más szőrmeáru kivételével)

2,2

0

4302 30 55

Cserzett vagy kikészített egész fókaszőrme és részei vagy vágott darab jai
összeállítva, más anyagok nélkül ( a fehérhátú grönlandi bébifóka vagy
(kékhátú) kámzsás bébifóka, a „kieresztett” szőrme, a ruházat, ru házati
tartozék és más szőrmeáru kivételével)

2,2

0

4302 30 61

Cserzett vagy kikészített egész tengeri vidra vagy nutria (coypu) szőrme és
részei vagy vágott darabjai összeállítva, más anyagok nélkül (a „ki
eresztett” szőrme, a ruházat, ruházati tartozék és más szőrmeáru kivé
telével)

2,2

0

4302 30 71

Cserzett vagy kikészített egész vadmacskaszőrme és részei vagy vágott
darabjai összeállítva, más anyagok nélkül (a „kieresztett” szőrme, a ruhá zat,
ruházati tartozék és más szőrmeáru kivételével)

2,2

0

4302 30 95

Cserzett vagy kikészített egész szőrme részei vagy vágott darabjai ösz
szeállítva, más anyagok nélkül (a vidra, nyúl, bárány – asztrahán, kara
kül, perzsa, broadtail és hasonló bárány és az indiai, kínai, mongol
vagy tibeti bárány –, pézsmapatkány, róka, fóka, tengeri vidra, nutria,
mormota és vadmacskafélék szőrméje; a „kieresztett” szőrme; ruházati
cikkek és más szőrmeáru kivételével)

2,2

0
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4303 10 10

Fehérhátú grönlandi bébifóka vagy (kékhátú) kámzsás bébifókaszőrmé ből
készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (a bőrből vagy szőr méből
készült kesztyű, lábbeli és fejfedő és ezek részei kivételével)

3,7

0

4303 10 90

Szőrméből készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (a fehérhátú
grönlandi bébifóka vagy (kékhátú) kámzsás bébifókaszőrméből készült, a
bőrből vagy szőrméből készült kesztyű, lábbeli és fejfedő és ezek ré szei
kivételével)

3,7

0

4303 90 00

Szőrmeáru (kivéve ruházati cikkek, ruházati tartozékok, a 95. árucso
portba tartozó áruk, pl. játékok és sportfelszerelés)

3,7

0

4304 00 00

Műszőrme és ebből készült áruk (a bőrből és műszőrméből készült
kesztyű, lábbeli és fejfedő és ezek részei, valamint a 95. árucsoportba
tartozó áruk, pl. játék, játékszer és sportfelszerelés kivételével)

3,2

0

4401 10 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában

Mentes

0

4401 21 00

Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából (az elsősorban festéshez vagy
cserzéshez használt fajta kivételével)

Mentes

0

4401 22 00

Faforgács és hasonló részek (az elsősorban festéshez vagy cserzéshez
használt fajta valamint a tűlevelű fából készültek kivételével)

Mentes

0

4401 30 10

Fűrészpor, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is.

Mentes

0

4401 30 90

Fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra
tömörítve is (kivéve fűrészpor)

Mentes

0

4402 10 00

Bambuszfaszén, beleértve kagyló- és dióalakban is, brikettezve is (ki véve
a gyógyszerként, tömjénnel keverve, aktivált bambuszfaszénként, valamint
rajzkréta formájában felhasznált bambuszfaszént)

Mentes

0

4402 90 00

Faszén (beleértve kagyló- és dióalakban is), brikettezve is, kivéve a bam
buszfaszént, illetve a gyógyszerként, tömjénnel keverve, aktivált faszén
ként, valamint rajzkréta formájában felhasznált faszént

Mentes

0

4403 10 00

Durván megmunkált fa, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal
vagy más tartósítószerrel kezelve (a sétabot, esernyőnyél, szerszámszár és
hasonló termékek gyártására használt durván faragott fa; a vasúti
talpfává alakított fa; és deszkákra vagy gerendákra stb. vágott fa kivéte
lével)

Mentes

0

4403 20 11

Lucfenyő fűrészrönk (Picea abies Karst) vagy ezüstfenyő (Abies alba Mill.)
kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is

Mentes

0
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4403 20 19

Durván megmunkált lucfenyő (Picea abies Karst) vagy ezüstfenyő (Abies
alba Mill.) kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is
(kivéve fűrészrönk; a sétabot, esernyőnyél, szerszámszár és hasonló
termékek gyártására használt durván faragott fa; a vasúti talpfává alakí tott
fa; a deszkákra vagy gerendákra stb. vágott fa festékkel, páccal,
kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelt fa kivételével)

Mentes

0

4403 20 31

Pinus sylvestris L. fajta fenyő fűrészrönk, kérgezetten vagy háncsoltan
vagy durván szögletesre alakítva is

Mentes

0

4403 20 39

Durván megmunkált Pinus sylvestris L. fajta fenyő, kérgezetten vagy hán
csoltan vagy durván szögletesre alakítva is (kivéve fűrészrönk; a sétabot,
esernyőnyél, szerszámszár és hasonló termékek gyártására használt durván
faragott fa; a vasúti talpfává alakított fa; a deszkákra vagy geren dákra stb.
vágott fa festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószer rel kezelt fa
kivételével)

Mentes

0

4403 20 91

Fenyő fűrészrönk kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre
alakítva is (a lucfenyő (Picea abies Karst) vagy ezüstfenyő (Abies alba
Mill. és a „Pinus sylvestris L.” fajta fenyő kivételével)

Mentes

0

4403 20 99

Durván megmunkált fenyő, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván
szögletesre alakítva is (kivéve fűrészrönk; a sétabot, esernyőnyél, szer
számszár és hasonló termékek gyártására használt durván faragott fa; a
vasúti talpfává alakított fa; a deszkákra vagy gerendákra stb. vágott fa;
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve; a lucfenyő
(Picea abies Karst) vagy ezüstfenyő (Abies alba Mill. és a „Pinus sylvestris
L.” fajta fenyő kivételével)

Mentes

0

4403 41 00

Durván megmunkált dark red meranti, light red meranti és meranti ba kau,
kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is (kivéve a
sétabot, esernyőnyél, szerszámszár és hasonló termékek gyár tására
használt durván faragott fa; a deszkákra vagy gerendákra stb. vá gott fa;
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelt fa
kivételével)

Mentes

0

4403 49 10

Durván megmunkált sapelli, acajou d'Afrique és iroko, kérgezetten
vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is (kivéve a sétabot,
esernyőnyél, szerszámszár és hasonló termékek gyártására használt durván
faragott fa; a deszkákra vagy gerendákra stb. vágott fa; festékkel, páccal,
kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelt fa kivételével)

Mentes

0

4403 49 20

Durván megmunkált okoumé, kérgezetten vagy háncsoltan vagy dur ván
szögletesre alakítva is (kivéve a sétabot, esernyőnyél, szerszámszár és
hasonló termékek gyártására használt durván faragott fa; a deszkákra vagy
gerendákra stb. vágott fa; festékkel, páccal, kreozottal vagy más
tartósítószerrel kezelt fa kivételével)

Mentes

0

4403 49 40

Durván megmunkált sipo, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván
szögletesre alakítva is (kivéve a sétabot, esernyőnyél, szerszámszár és
hasonló termékek gyártására használt durván faragott fa; a deszkákra vagy
gerendákra stb. vágott fa; festékkel, páccal, kreozottal vagy más
tartósítószerrel kezelt fa kivételével)

Mentes

0
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4403 49 95

Durván megmunkált abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré,
avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, da
bema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang,
ilomba, imbuia, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kem
pas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, maho
gany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, mer bau,
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, onzabili, orey,
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palis sandre
de Rio (Rio-palisander), palissandre de Para (Para-palisander), pa lissandre de
Rose (Rózsa-palisander), pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba,
ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, tík, tiama, tola, virola,
white lauan, white meranti, white seraya és yellow meranti, kérgezetten
vagy háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is (kivéve a sétabot,
esernyőnyél, szerszámszár és hasonló termékek gyártására használt durván
faragott fa; a deszkákra vagy gerendákra stb. vágott fa; festékkel, páccal,
kreozottal vagy más tartósítószerrel ke zelt fa kivételével)

Mentes

0

4403 91 10

Tölgyfa (Quercus spp.) fűrészrönk kérgezetten vagy háncsoltan vagy
durván szögletesre alakítva is

Mentes

0

4403 91 90

Durván megmunkált tölgyfa (Quercus spp.), kérgezetten vagy háncsol tan
vagy durván szögletesre alakítva is (kivéve fűrészrönk; a sétabot,
esernyőnyél, szerszámszár és hasonló termékek gyártására használt durván
faragott fa; a vasúti talpfává alakított fa; a deszkákra vagy geren dákra stb.
vágott fa; festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószer rel kezelt fa
kivételével)

Mentes

0

4403 92 10

Bükkfa (Fagus spp.) fűrészrönk kérgezetten vagy háncsoltan vagy dur ván
szögletesre alakítva is

Mentes

0

4403 92 90

Durván megmunkált bükkfa (Quercus spp.), kérgezetten vagy háncsol tan
vagy durván szögletesre alakítva is (kivéve fűrészrönk; a sétabot,
esernyőnyél, szerszámszár és hasonló termékek gyártására használt durván
faragott fa; a vasúti talpfává alakított fa; a deszkákra vagy geren dákra stb.
vágott fa; festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószer rel kezelt fa
kivételével)

Mentes

0

4403 99 10

Durván megmunkált nyárfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván
szögletesre alakítva is (kivéve a sétabot, esernyőnyél, szerszámszár és
hasonló termékek gyártására használt durván faragott fa; a deszkákra vagy
gerendákra stb. vágott fa; festékkel, páccal, kreozottal vagy más
tartósítószerrel kezelt fa kivételével)

Mentes

0

4403 99 30

Durván megmunkált eukaliptuszfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy
durván szögletesre alakítva is (kivéve a sétabot, esernyőnyél, szerszám szár
és hasonló termékek gyártására használt durván faragott fa; a desz kákra
vagy gerendákra stb. vágott fa; festékkel, páccal, kreozottal vagy más
tartósítószerrel kezelt fa kivételével)

Mentes

0

4403 99 51

Nyírfa fűrészrönk kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szögletesre
alakítva is

Mentes

0

4403 99 59

Durván megmunkált nyírfa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván
szögletesre alakítva is (kivéve fűrészrönk; a sétabot, esernyőnyél, szer
számszár és hasonló termékek gyártására használt durván faragott fa; a
deszkákra vagy gerendákra stb. vágott fa; festékkel, páccal, kreozottal vagy
más tartósítószerrel kezelt fa kivételével)

Mentes

0
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4403 99 95

Durván megmunkált fa, kérgezetten vagy háncsoltan vagy durván szög
letesre alakítva is (kivéve a sétabot, esernyőnyél, szerszámszár és ha sonló
termékek gyártására használt durván faragott fa; a deszkákra vagy
gerendákra stb. vágott fa; festékkel, páccal, kreozottal vagy más
tartósítószerrel kezelt fa, az árucsoporthoz tartozó alszámos megjegy
zések 1. pontjában meghatározott tűlevelű, tölgy, bükk, nyár, eukalip tusz
és nyírfa)

Mentes

0

4404 10 00

Abroncsfa; hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszá ban
nem fűrészelve; durván faragott, de nem esztergályozott, nem hajlí tott
vagy más módon nem megmunkált fa, amely sétabot, esernyőnyél,
szerszámnyél vagy hasonlók készítésére alkalmas; faháncs és hasonló
tűlevelű fából (a hosszában fűrészelt és a végein faragott vagy hornyolt fa;
kefefoglalat és kaptafa kivételével)

Mentes

0

4404 20 00

Abroncsfa; hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszá ban
nem fűrészelve; durván faragott, de nem esztergályozott, nem hajlí tott
vagy más módon nem megmunkált fa, amely sétabot, esernyőnyél,
szerszámnyél és hasonlók készítésére alkalmas; faháncs és hasonló (a
hosszában fűrészelt és a végein faragott vagy hornyolt fa; kefefoglalat és
kaptafa; valamint általában a tűlevelű fa kivételével)

Mentes

0

4405 00 00

Fagyapot; Faliszt, azaz 0,63 mm-es szitahálón legfeljebb 8 tömegszáza lék
maradvánnyal átrostálható fapor

Mentes

0

4406 10 00

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált

Mentes

0

4406 90 00

Vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált

Mentes

0

4407 10 15

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vas
tagabb tűlevelű fa, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva, gyalulva
vagy csiszolva is

Mentes

0

4407 10 31

Lucfenyő (Picea abies Karst) vagy ezüstfenyő (Abies alba Mill.), hosszában
fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, csi
szolva (kivéve végillesztéssel összeállítva)

Mentes

0

4407 10 33

Pinus sylvestris L. fajta fenyő, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva (kivéve végillesztéssel ösz
szeállítva)

Mentes

0

4407 10 38

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vas
tagabb fenyő fűrészáru, csiszolva (kivéve végillesztéssel összeállítva, luc
fenyő (Picea abies Karst), ezüstfenyő (Abies alba Mill. és Pinus sylvestris L.
fajta fenyő)

Mentes

0

4407 10 91

Lucfenyő (Picea abies Karst) vagy ezüstfenyő (Abies alba Mill.), hosszában
fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb (ki
véve gyalulva, csiszolva, végillesztéssel összeállítva; ceruza gyártásához
legfeljebb 125 mm hosszú és 12,5 mm kisebb vastagságú fa

Mentes

0
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4407 10 93

Pinus sylvestris L. fajta fenyő, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, (kivéve gyalult, csiszolt és végillesz
téssel összeállítva; ceruza gyártásához, legfeljebb 125 mm hosszú és
12,5 mm-nél kisebb vastagságú fa

Mentes

0

4407 10 98

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vas
tagabb fenyő fűrészáru (kivéve gyalulva vagy csiszolva, és a „Picea abies
Karst.” lucfenyőt, az „Abies alba Mill.” jegenyefenyőt és a „Pinus sylvestris
L.” fenyőt)

Mentes

0

4407 21 10

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vas
tagabb mahagóni (Swietenia spp.), csiszolva vagy végillesztéssel összeál
lítva, gyalulva vagy csiszolva is

2,5

0

4407 21 91

Mahagóni (Swietenia spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva (kivéve végillesztéssel ösz
szeállítva)

2

0

4407 21 99

Mahagóni (Swietenia spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy vé
gillesztéssel összeállítva)

Mentes

0

4407 22 10

Virola, imbuia és balsa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva,
gyalulva vagy csiszolva is

2,5

0

4407 22 91

Virola, imbuia és balsa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva (kivéve végillesztéssel összeál
lítva)

2

0

4407 22 99

Virola, imbuia és balsa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesz
téssel összeállítva)

Mentes

0

4407 25 10

Dark red meranti, light red meranti és meranti bakau, hosszában fűré szelt
vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, végillesz téssel
összeállítva, gyalulva vagy csiszolva is

2,5

0

4407 25 30

Dark red meranti, light red meranti és meranti bakau, hosszában fűré szelt
vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva (kivéve
végillesztéssel összeállítva)

2

0

4407 25 50

Dark red meranti, light red meranti és meranti bakau, hosszában fűré szelt
vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, csiszolva (kivéve
végillesztéssel összeállítva)

2,5

0

341

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

4407 25 90

Dark red meranti, light red meranti és meranti bakau, hosszában fűré szelt
vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve gyalulva
vagy végillesztéssel összeállítva)

Mentes

0

4407 26 10

White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti és alan, hosz
szában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vasta
gabb, végillesztéssel összeállítva, gyalulva vagy csiszolva is

2,5

0

4407 26 30

White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti és alan, hosz
szában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vasta
gabb, gyalulva (kivéve végillesztéssel összeállítva)

2

0

4407 26 50

White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti és alan, hosz
szában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vasta
gabb, csiszolva (kivéve végillesztéssel összeállítva)

2,5

0

4407 26 90

White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti és alan, hosz
szában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vasta
gabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva)

Mentes

0

4407 27 10

Sapelli, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm- nél
vastagabb, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva, gyalulva vagy
csiszolva is

2,5

0

4407 27 91

Sapelli, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm- nél
vastagabb, gyalult (kivéve végillesztéssel összeállítva)

2

0

4407 27 99

Sapelli, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm- nél
vastagabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeál lítva)

Mentes

0

4407 28 10

Iroko, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm- nél
vastagabb, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva, gyalulva vagy
csiszolva is

2,5

0

4407 28 91

Iroko, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm- nél
vastagabb, gyalulva (kivéve végillesztéssel összeállítva)

2

0

4407 28 99

Iroko, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm- nél
vastagabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeál lítva)

Mentes

0
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4407 29 15

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio (Rio-palisander), pa
lissandre de Para (Para-palisander) és a palissandre de Rose (rózsa-pali
sander), abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé
clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, froma
ger, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro,
maçaranduba, mahagóni (kiv. Swietenia spp.), mandioqueira, mengku
lang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey,
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau
Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucu
pira, suren, tauari and tola, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, végillesztéssel összeállítva, gyalulva vagy
csiszolva is

2,5

0

4407 29 20

Palissandre de Rio (Rio-palisander), palissandre de Para (Para-palisander) és a
palissandre de Rose (rózsa-palisander), hosszában fűrészelt vagy szélezett,
vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva (kivéve vé gillesztéssel
összeállítva)

2

0

4407 29 25

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba and azobé, hosszában fűrészelt vagy szélezett,
vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva (kivéve végillesztés sel
összeállítva)

2

0

4407 29 45

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba, azobé, Palissandre de Rio (Rio-palisander), pa
lissandre de Para (Para-palisander) és a palissandre de Rose (rózsa-pali
sander), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm- nél
vastagabb, csiszolva (kivéve végillesztéssel összeállítva)

2,5

0

4407 29 61

Azobé, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mmnél vastagabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeál
lítva)

Mentes

0

4407 29 68

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia,
ilomba, dibétou, limba, Palissandre de Rio (Rio-palisander), palissandre de
Para (Para-palisander) és a palissandre de Rose (rózsa-palisander),
hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vas
tagabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva)

Mentes

0

4407 29 83

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager,
fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro,
maçaranduba, mahagóni (kiv. Swietenia spp.), mandioqueira, mengku
lang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey,
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau
Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucu
pira, suren, tauari and tola, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva (kivéve végillesztéssel ösz
szeállítva)

2

0
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4407 29 85

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager,
fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro,
maçaranduba, mahagóni (kiv. Swietenia spp.), mandioqueira, mengku
lang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey,
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau
Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucu
pira, suren, tauari and tola, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, csiszolva (kivéve végillesztéssel ösz
szeállítva)

2,5

0

4407 29 95

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager,
fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro,
maçaranduba, mahagóni (kiv. Swietenia spp.), mandioqueira, mengku
lang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey,
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau
Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucu
pira, suren, tauari and tola, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva (kivéve gyalulva, csiszolva vagy
végillesztéssel összeállítva)

Mentes

0

4407 91 15

Tölgyfa (Quercus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva,
gyalulva vagy csiszolva is

Mentes

0

4407 91 31

Tömb, léc és szegélyléc tölgyfából (Quercus spp.), parketta vagy más fa
padlóburkoló gyártásához, nem összeállított, 6 mm-nél vastagabb, gya
lulva (kivéve furnér vagy rétegelt lemezből)

Mentes

0

4407 91 39

Tölgyfa (Quercus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva (kivéve végillesztéssel összeál
lítva, és tömb, léc és szegélyléc, parketta vagy más fa padlóburkoló
gyártásához)

Mentes

0

4407 91 90

Tölgyfa (Quercus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesz
téssel összeállítva)

Mentes

0

4407 92 00

Bükkfa (Fagus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, 6 mm-nél vasta
gabb

Mentes

0

4407 93 10

Juharfa (Acer spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hán
tolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, vagy végillesztéssel összeállítva,
gyalulva vagy csiszolva is

Mentes

0

4407 93 91

Juharfa (Acer spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hán
tolt, 6 mm-nél vastagabb, csiszolva (kivéve végillesztéssel összeállítva)

2,5

0
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4407 93 99

Juharfa (Acer spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hán
tolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel
összeállítva)

Mentes

0

4407 94 10

Cseresznyefa (Prunus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, vagy végillesztéssel össze
állítva, gyalulva vagy csiszolva is

Mentes

0

4407 94 91

Cseresznyefa (Prunus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, csiszolva (kivéve végillesztéssel ösz
szeállítva)

2,5

0

4407 94 99

Cseresznyefa (Prunus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy vé
gillesztéssel összeállítva)

Mentes

0

4407 95 10

Kőrisfa (Fraxinus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, vagy végillesztéssel összeállítva,
gyalulva vagy csiszolva is

Mentes

0

4407 95 91

Kőrisfa (Fraxinus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, csiszolva (kivéve végillesztéssel összeál
lítva)

2,5

0

4407 95 99

Kőrisfa (Fraxinus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesz
téssel összeállítva)

Mentes

0

4407 99 20

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vas
tagabb fa, végillesztéssel összeállítva, gyalulva vagy csiszolva is (kivéve az
árucsoporthoz tartozó alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatá rozott
trópusi fákból, fenyő fűrészáru, tölgyfa (Quercus spp.), bükkfa (Fagus
spp.), juharfa (Acer spp.), cseresznyefa (Prunus spp.) és kőrisfa (Fraxinus
spp.))

Mentes

0

4407 99 25

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, gyalulva, 6
mm-nél vastagabb (kivéve végillesztéssel összeállítva; az árucsoporthoz
tartozó alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott trópusi fák,
fenyő fűrészáru, tölgyfa (Quercus spp.), bükkfa (Fagus spp.), juharfa
(Acer spp.), cseresznyefa (Prunus spp.) és kőrisfa (Fraxinus spp.))

Mentes

0

4407 99 40

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, csiszolt, 6 mmnél vastagabb fa (kivéve végillesztéssel összeállítva; az árucsoporthoz
tartozó alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott trópusi fák,
fenyő fűrészáru, tölgyfa (Quercus spp.), bükkfa (Fagus spp.), juharfa
(Acer spp.), cseresznyefa (Prunus spp.) és kőrisfa (Fraxinus spp.))

2,5

0
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4407 99 91

Nyárfa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm- nél
vastagabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeál lítva)

Mentes

0

4407 99 96

Trópusi fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6
mm-nél vastagabb (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva, és az árucsoporthoz tartozó alszámos megjegyzés 1. pontjában
meghatározott trópusi fák)

Mentes

0

4407 99 98

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vas
tagabb fa (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva,
trópusi fa, fenyő fűrészáru, tölgyfa (Quercus spp.), bükkfa (Fagus spp.),
juharfa (Acer spp.), cseresznyefa (Prunus spp.) és kőrisfa (Fraxinus spp.),
valamint nyárfa)

Mentes

0

4408 10 15

Furnérlap, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, rétegelt le mez
vagy más hasonló rétegelt fa készítésére tűlevelű fából, és hosszá ban
fűrészelt, vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastagságban, gya lulva,
csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva

3

0

4408 10 91

Fenyő fűrészáru ceruza gyártásához, legfeljebb 6 mm vastagságban

Mentes

0

4408 10 93

Furnérlap, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, rétegelt le mez
vagy más hasonló rétegelt fa készítésére tűlevelű fából, és hosszá ban
fűrészelt, vágott vagy hántolt, legfeljebb 1 mm vastagságban (ki véve
csiszolva)

4

0

4408 10 99

Furnérlap tűlevelű fából, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is,
rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, hosszában
fűrészelt, vágott vagy hántolt, 1mm-nél nagyobb, de legfeljebb 6 mm
vastagságban (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva és
ceruza készítéséhez)

4

0

4408 31 11

Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau furnérlap, bele
értve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, rétegelt lemez vagy más
hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hán tolt,
legfeljebb 6 mm vastagságban, végillesztéssel összeállítva, gyalulva vagy
csiszolva is

4,9

0
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4408 31 21

Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau furnérlap, bele
értve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, rétegelt lemez vagy más
hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hán tolt,
legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva (kivéve végillesztéssel ösz
szeállítva)

4

0

4408 31 25

Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau furnérlap, bele
értve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, rétegelt lemez vagy más
hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hán tolt,
legfeljebb 6 mm vastagságban, csiszolva (kivéve végillesztéssel ösz
szeállítva)

4,9

0

4408 31 30

Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau furnérlap, bele
értve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, rétegelt lemez vagy más
hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hán tolt,
legfeljebb 6 mm vastagságban, darabolva is (kivéve gyalulva, csi szolva
vagy végillesztéssel összeállítva)

6

0

4408 39 15

White lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, vi
rola, mahagóni (Swietenia spp.), Palissandre de Rio (Rio-palisander), pa
lissandre de Para (Para-palisander) és a palissandre de Rose (rózsa-pali
sander) furnérlap, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, réte gelt
lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűré szelt,
vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastagságban, csiszolva, vé
gillesztéssel összeállítva, gyalulva is

4,9

0

4408 39 21

White lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, vi
rola, mahagóni (Swietenia spp.), Palissandre de Rio (Rio-palisander), pa
lissandre de Para (Para-palisander) és a palissandre de Rose (rózsa-pali
sander) furnérlap, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, réte gelt
lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűré szelt,
vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva (ki véve
végillesztéssel összeállítva)

4

0

4408 39 31

White lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, vi
rola, mahagóni (Swietenia spp.), Palissandre de Rio (Rio-palisander), pa
lissandre de Para (Para-palisander) és a palissandre de Rose (rózsa-pali
sander) furnérlap, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, réte gelt
lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűré szelt,
vágott vagy hántolt, legfeljebb 1 mm vastagságban (kivéve gya lulva,
csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva)

6

0
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4408 39 35

White lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, vi
rola, mahagóni (Swietenia spp.), Palissandre de Rio (Rio-palisander), pa
lissandre de Para (Para-palisander) és a palissandre de Rose (rózsa-pali
sander) furnérlap, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, réte gelt
lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűré szelt,
vágott vagy hántolt, 1 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 6 mm vas
tagságban (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva)

6

0

4408 39 55

Abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau,
balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié,
framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko,
jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo,
kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahagóni (kivéve Swietenia spp.),
makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau,
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, su
ren, tauari, tík, tiama, tola, white meranti, white seraya és yellow me
ranti furnérlap, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, réte gelt
lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűré szelt,
vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva, csi szolva
vagy végillesztéssel összeállítva

3

0

4408 39 70

Abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau,
balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié,
framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko,
jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo,
kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahagóni (kivéve Swietenia spp.),
makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau,
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, su
ren, tauari, tík, tiama, tola, white meranti, white seraya és yellow me
ranti fűrészáru ceruza készítéséhez, legfeljebb 6 mm vastagságban

Mentes

0

4408 39 85

Abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau,
balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié,
framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko,
jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo,
kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahagóni (kivéve Swietenia spp.),
makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau,
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, su
ren, tauari, tík, tiama, tola, white meranti, white seraya és yellow me
ranti furnérlap, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, réte gelt
lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűré szelt,
vágott vagy hántolt, darabolva is, legfeljebb 1 mm vastagságban (kivéve
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva)

4

0
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4408 39 95

Abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau,
balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié,
framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko,
jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo,
kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahagóni (kivéve Swietenia spp.),
makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau,
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, su
ren, tauari, tík, tiama, tola, white meranti, white seraya és yellow me
ranti furnérlap, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, réte gelt
lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűré szelt,
vágott vagy hántolt, darabolva is, 1 mm-nél nagyobb, de legfel jebb 6
mm vastagságban (kivéve gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel
összeállítva)

4

0

4408 90 15

Furnérlap, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, rétegelt le mez
vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott
vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva, csiszolva,
végillesztéssel összeállítva (az árucsoporthoz tartozó alszámos megjegy zés
1. pontjában meghatározott trópusi fák és tűlevelű fák kivételével)

3

0

4408 90 35

Fűrészáru, ceruza gyártásához, legfeljebb 6 mm vastagságban (az áru
csoporthoz tartozó alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott
trópusi fák és tűlevelű fák kivételével)

Mentes

0

4408 90 85

Furnérlap, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, rétegelt le mez
vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott
vagy hántolt, legfeljebb 1 mm vastagságban (kivéve gyalulva, csi szolva,
végillesztéssel összeállítva, és az árucsoporthoz tartozó alszá mos
megjegyzés 1. pontjában meghatározott trópusi fák és tűlevelű fák)

4

0

4408 90 95

Furnérlap, beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is, rétegelt le mez
vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott
vagy hántolt, 1 mm-nél nagyobb vastagságban (kivéve gyalulva, csiszolva,
végillesztéssel összeállítva, és az árucsoporthoz tartozó alszá mos
megjegyzés 1. pontjában meghatározott trópusi fák és tűlevelű fák)

4

0

4409 10 11

Legömbölyített fenyőléc, festmények, fénykép, tükör és hasonló tárgyak
keretéhez

Mentes

0
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4409 10 18

Tűlevelű fa, beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parket
tához, bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytató
lagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén
levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy ha
sonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze
állítva is (kivéve legömbölyített fenyőléc, festmények, fénykép, tükör és
hasonló tárgyak keretéhez)

Mentes

0

4409 21 00

Bambusznád, beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet par
kettához is, bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő
(folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkí tott,
ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyí tett
vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesz téssel
összeállítva is

Mentes

0

4409 29 10

Legömbölyített faléc, festmények, fénykép, tükör és hasonló tárgyak ke
retéhez (kivéve fenyő fűrészáru és bambusznád)

Mentes

0

4409 29 91

Tömb, léc és szegélyléc, parketta burkoló gyártásához, nem összeállí tott,
bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatóla gos)
összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott,
„V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy ha sonló módon
formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel össze állítva is (kivéve
fenyő fűrészáru és bambusznád)

Mentes

0

4409 29 99

Fa bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos)
összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levá gott,
„V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon
formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is (kivéve
tűlevelű fa és bambusz, legömbölyített fenyőléc, festmények, fénykép,
tükör és hasonló tárgyak keretéhez, valamint tömb, léc és sze gélyléc,
parketta burkoló gyártásához)

Mentes

0

4410 11 10

Forgácslemez fából, gyantával vagy más szerves kötőanyagokkgal agg
lomerálva (tömörítve) is, megmunkálatlan vagy legfeljebb gyalult (az
irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és ostyalemez, rostlemez és
üreges összetett panelek kivételével)

7

0

4410 11 30

Forgácslemez fából, gyantával vagy más szerves kötőanyagokkgal agg
lomerálva (tömörítve) is, a felületén melaminnal impregnált papírral be
vonva (az irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és ostyalemez,
rostlemez és üreges összetett panelek kivételével)

7

0

4410 11 50

Forgácslemez fából, gyantával vagy más szerves kötőanyagokkgal agg
lomerálva (tömörítve) is, a felületén díszítő műanyagréteggel borítva (az
irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és ostyalemez, rostlemez és
üreges összetett panelek kivételével)

7

0
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4410 11 90

Forgácslemez fából, gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglo
merálva (tömörítve) is (a megmunkálatlan vagy legfeljebb gyalult, a fel
ületén melaminnal impregnált papírral bevont vagy díszítő műanyagré
teggel borított, az irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és ostyale
mez, rostlemez és üreges összetett panelek kivételével)

7

0

4410 12 10

Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) fából, a megmunkálatlan vagy
legfeljebb gyalult

7

0

4410 12 90

Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) fából (kivéve megmunkálat lan
vagy legfeljebb gyalult)

7

0

4410 19 00

Ostyalemez és hasonló lemez fából, gyantával vagy más szerves kötőa
nyagokkal agglomerálva (tömörítve) is (kivéve megmunkálatlan vagy
legfeljebb gyalult, irányított forgácselrendezésű lemez, rostlemez és üre ges
összetett panel)

7

0

4410 90 00

Kipréselt tábla cukornád, bambusz vagy gabonaszalma részecskéiből vagy
más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves kötőa nyagokkal
agglomerálva (tömörítve) is (kivéve a fából készültek, rostle mez, üreges
fapanel, furnérozott panel, fatartalmú anyagokból cement tel, gipsszel
vagy más ásványi kötőanyaggal összeragasztott panel és forgácslemez)

7

0

4411 12 10

Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából, legfeljebb 5 mm vastagság ban,
mechanikusan nem megmunkálva és felületileg nem bevonva

7

0

4411 12 90

Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából, legfeljebb 5 mm vastagság ban,
mechanikusan megmunkálva vagy felületileg bevonva

7

0

4411 13 10

Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából, 5mm-nél nagyobb, de legfel
jebb 9 mm vastagságban, mechanikusan nem megmunkálva és felületi leg
nem bevonva

7

0

4411 13 90

Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából, 5mm-nél nagyobb, de legfel
jebb 9 mm vastagságban, mechanikusan megmunkálva vagy felületileg
bevonva

7

0

4411 14 10

Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából, 9 mm-nél nagyobb vastagság
ban, mechanikusan nem megmunkálva és felületileg nem bevonva

7

0

4411 14 90

Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából, 9 mm-nél nagyobb vastagság
ban, mechanikusan megmunkálva vagy felületileg bevonva

7

0
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4411 92 10

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más
szerves kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) is, 0,8 g/cm 3-t megha ladó
sűrűséggel, mechanikusan nem megmunkálva és felületileg nem bevonva
(a közepes sűrűségű rostlemez (MDF); a pozdorjalemez, egy vagy több
rostlemezzel rétegelve is; a rétegelt faáru rétegeltlemez-réteg gel; az
összetett panelek külső rostlemez rétegekkel; a karton; az azo nosítható
bútoralkatrész kivételével)

7

0

4411 92 90

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más
szerves kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) is, 0,8 g/cm 3-t megha ladó
sűrűséggel, mechanikusan megmunkálva és felületileg bevonva (a
kizárólag gyalult; a közepes fajlagos tömegű rostlemez (MDF); a poz
dorjalemez, egy vagy több rostlemezzel rétegelve is; a rétegelt faáru ré
tegeltlemez-réteggel; az összetett panelek külső rostlemez rétegekkel; a
karton; az azonosítható bútoralkatrész kivételével)

7

0

4411 93 10

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más
szerves kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) is, 0,5 g/cm 3-nél na
gyobb, de 0,8 g/cm3-t nem meghaladó sűrűséggel, mechanikusan nem
megmunkálva és felületileg nem bevonva (a közepes sűrűségű rostle mez
(MDF); a pozdorjalemez, egy vagy több rostlemezzel rétegelve is; a
rétegelt faáru rétegeltlemez-réteggel; az összetett panelek külső rostle mez
rétegekkel; a karton; az azonosítható bútoralkatrész kivételével)

7

0

4411 93 90

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más
szerves kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) is, 0,5 g/cm 3-nél na
gyobb, de 0,8 g/cm3-t nem meghaladó sűrűséggel, mechanikusan meg
munkálva és felületileg bevonva (a kizárólag gyalult; a közepes fajlagos
tömegű rostlemez (MDF); a pozdorjalemez, egy vagy több rostlemezzel
rétegelve is; a rétegelt faáru rétegeltlemez-réteggel; az összetett panelek
külső rostlemez rétegekkel; a karton; az azonosítható bútoralkatrész ki
vételével)

7

0

4411 94 10

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más
szerves kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) is, legfeljebb 0,5 g/cm3
sűrűséggel, (a mechanikusan megmunkált és a felületileg bevont; a kö
zepes fajlagos tömegű rostlemez (MDF); a pozdorjalemez, egy vagy
több rostlemezzel rétegelve is; a rétegelt faáru rétegeltlemez-réteggel; az
összetett panelek külső rostlemez rétegekkel; a karton; az azonosítható
bútoralkatrész kivételével)

7

0

4411 94 90

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más
szerves kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) is, legfeljebb 0,5 g/cm3
sűrűséggel, mechanikusan megmunkálva és felületileg bevonva (a kizá
rólag gyalult; a közepes fajlagos tömegű rostlemez (MDF); a pozdorjale
mez, egy vagy több rostlemezzel rétegelve is; a rétegelt faáru rétegeltle
mez-réteggel; az összetett panelek külső rostlemez rétegekkel; a karton; az
azonosítható bútoralkatrész kivételével)

7

0
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4412 10 00

Furnérlemez és hasonló rétegelt fa, bambusznádból, nem beleértve a
forgácslemezt és enyvezett bútorlapot, léc- és lemezbetétes asztalosle mezt
és bútorlapot (a rétegelt lemez, tömörítettfa-lemezek, üreges ösz szetett
panelek, berakott famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapok
kivételével)

10

0

4412 31 10

Kizárólag olyan fa furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelyben az
egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, és legalább egy külső
rétege (színoldal) a következő fából készült: dark red meranti, light red
meranti, white lauan, sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique,
sapelli, virola, mahagóni (Swietenia spp.), Palissandre de Rio (Rio-pali
sander), palissandre de Para (Para-palisander) vagy palissandre de Rose (rózsapalisander) (a tömörítettfa-lemezek, üreges összetett panelek, berakott
famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapok kivételével)

10

0

4412 31 90

Kizárólag olyan fa furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelyben az
egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, és legalább egy külső
rétege (színoldal) az árucsoporthoz tartozó alszámos megjegyzés 1.
pontjában meghatározott trópusi fákból készült (okoumé, dark red me
ranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche, acajou
d'Afrique, sapelli, virola, mahagóni (Swietenia spp.), Palissandre de Rio
(Rio-palisander), palissandre de Para (Para-palisander) vagy palissandre de
Rose (rózsa-palisander) a tömörítettfa-lemezek, üreges összetett pa nelek,
berakott famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapok kivé telével)

7

0

4412 32 00

Kizárólag olyan fa furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelyben az
egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, legalább egy, nem tű
levelű fa külső réteggel (színoldal) vagy más, az árucsoporthoz tartozó
alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott trópusi fákból ké
szült (a bambusznád és a tömörítettfa-lemezek, üreges összetett pane lek,
berakott famunka és bútoralkatrészként azonosítható lapok kivéte lével)

7

0

4412 39 00

Kizárólag olyan fa furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelyben az
egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm (a bambusznád és a
4412 31 és a 4412 32 alszám alá tartozó furnérlapok; a tömörí tettfalemezek, üreges összetett panelek, berakott famunka és bútoral katrészként
azonosítható lapok kivételével)

7

0

4412 94 10

Furnérozott panel és hasonló rétegelt faáru, legalább egyik külső rétege
(színoldala) nem tűlevelű fából, amely tartalmaz enyvezett bútorlapot, lécés lemezbetétes asztaloslemezt vagy bútorlapot (a bambusznád,
a
kizárólag olyan fa furnérlapokból előállított rétegelt lemez, amelyben az
egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, a tömörítettfa-le
mezek, üreges összetett panelek, a berakott famunka és bútoralkatrész ként
azonosítható lapok kivételével)

10

0
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4412 94 90

Furnérlemez és hasonló rétegelt fa, enyvezett bútorlappal, léc- és lemez
betétes asztaloslemezzel és bútorlappal (a bambusznád, legalább egyik
külső rétege (színoldala) nem tűlevelű fából készült, rétegelt lemez,
amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, a tömörí
tettfa-lemezek, üreges összetett panelek, a berakott famunka és bútoral
katrészként azonosítható lapok kivételével)

6

0

4412 99 30

Furnérlemez és hasonló rétegelt fa, amelynek legalább egy rétege for
gácslemez, nem beleértve az enyvezett bútorlapot, léc- és lemezbetétes
asztaloslemezt és bútorlapot (a bambusznád, panel, amelynek legalább
egyik külső rétege (színoldala) nem tűlevelű fából készült, rétegelt le mez,
amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, a tö
mörítettfa-lemezek, üreges összetett panelek, a berakott famunka és bú
toralkatrészként azonosítható lapok kivételével)

6

0

4412 99 70

Furnérozott panel és hasonló rétegelt faáru forgácslemez nélkül, nem
beleértve az enyvezett bútorlapot, léc- és lemezbetétes asztaloslemezt és
bútorlapot (a bambusznád, panel, amelynek legalább egyik külső ré tege
(színoldala) nem tűlevelű fából készült, rétegelt lemez, amelyben az egyes
furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, a tömörítettfa-le mezek,
üreges összetett panelek, a berakott famunka és bútoralkatrész ként
azonosítható lapok kivételével)

10

0

4413 00 00

Metallizált fa és más tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban

Mentes

0

4414 00 10

Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz,
trópusi fákból (Obeche, Okoumé, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Ma
koré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark
Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White
Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur,
Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahagóni (Swietenia
spp.), Imbuia, Balsa, Rio-palisander, Brazil-palisander, Rózsa-palisander)

2,5

0

4414 00 90

Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz
(kivéve trópusi fákból (Obeche, Okoumé, Sapelli, Sipo, Acajou
d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba,
Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White
Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing,
Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Ma
hagóni (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Rio-palisander, Brazil-palisander,
Rózsa-palisander))

Mentes

0

4415 10 10

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag

4

0

4415 10 90

Fából készült kábeldob

3

0
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4415 20 20

Rakodólap és rakodólapkeret fából

3

0

4415 20 90

Rakodólap, keretezett és más szállítólap fából (kivéve konténer egy
vagy több szállítási módra különlegesen kialakítva és felszerelve; rako
dólap és rakodólapkeret)

4

0

4416 00 00

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok ele
mei, beleértve a hordódongát is

Mentes

0

4417 00 00

Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű-, kefe- és
ecsetnyél és -test fából; csizma- vagy cipőkaptafa és sámfa fából (kalap
készítéshez használt forma, a 8480 vtsz. alá tartozó öntőformák, fából
készült más gép és gépalkatrész kivételével)

Mentes

0

4418 10 10

Ablak, franciaablak és ezek kerete, Obeche, Okoumé, Sapelli, Sipo, Aca
jou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou,
Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau,
White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Ke
ruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Vi
rola, Mahagóni (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Rio-palisander, Para-pa
lisander, Rózsa-palisander fából és fenyő fűrészáruból

3

0

4418 10 50

Ablak, franciaablak és ezek kerete, fenyőfából

3

0

4418 10 90

Ablak, franciaablak és ezek kerete, fából (kivéve Obeche, Okoumé, Sa
pelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba,
Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti
Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti,
Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kem
pas, Virola, Mahagóni (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Rio-palisander,
Para-palisander, Rózsa-palisander fából és fenyő fűrészáruból)

3

0

4418 20 10

Ajtó és kerete és küszöb Obeche, Okoumé, Sapelli, Sipo, Acajou
d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba,
Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White
Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing,
Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Ma
hagóni (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Rio-palisander, Para-palisander,
Rózsa-palisander fából

3

0

4418 20 50

Ajtó és kerete, küszöb, fenyőfából

Mentes

0

4418 20 80

Ajtó és kerete, küszöb, fából (kivéve Obeche, Okoumé, Sapelli, Sipo,
Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou,
Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau,
White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Ke
ruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Vi
rola, Mahagóni (Swietenia spp.), Imbuia, Balsa, Rio-palisander, Para-pa
lisander, Rózsa-palisander fából és fenyő fűrészáruból)

Mentes

0
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4418 40 00

Zsaluzat betonszerkezeti munkához fából (kivéve rétegelt lemez)

Mentes

0

4418 50 00

Zsindely fából

Mentes

0

4418 60 00

Oszlopok és gerendák, fából

Mentes

0

4418 71 00

Összeállított padlópanel mozaik padlóhoz, fából

3

0

4418 72 00

Többrétegű összeállított padlópanelek fából (kivéve mozaik padlóhoz)

Mentes

0

4418 79 00

Összeállított padlópanel, fából (a többrétegű panel és a mozaikpadlóhoz való
padlópanel kivételével)

mentes

0

4418 90 10

Ács- és épületasztalos-ipari termék enyvezett épületfából, (az ablak,
franciaablak és ezek kerete, ajtó és kerete és küszöb, parkettpanel,
kocka, csík és szegélyléc, a zsaluzat betonszerkezeti munkához fából, a
zsindely és az előre gyártott épület kivételével)

mentes

0

4418 90 80

Ács- és épületasztalos-ipari termék fából, beleértve a porózus fapanelt is
(az enyvezett épületfából készült, az ablak, franciaablak és ezek ke rete,
ajtó és kerete és küszöb, oszlop és gerenda, összeállított padlópa nel,
parkettpanel, kocka, csík és szegélyléc, a zsaluzat betonszerkezeti
munkához fából, a zsindely és az előre gyártott épület kivételével)

mentes

0

4419 00 10

Asztali és konyhai cikkek az alábbiakból: okumé, obeche, sapelli, sipo,
acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou,
limba, azobé, sötétvörös meranti, világos vörös meranti, meranti bakau,
fehér lauan, fehér meranti, fehér seraya, sárga meranti, alan, keruing, ra
min, kapur, tík, jonkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahagóni
(Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio (Rio-palisander), palis
sandre de Para (Para-palisander) és palissandre de Rose (rózsa-palisan der)

mentes

0

4419 00 90

Asztali és konyhai cikkek fából (az alábbiakból készültek kivételével:
okumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama,
mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, sötétvörös meranti, világos
vörös meranti, meranti bakau, fehér lauan, fehér meranti, fehér seraya,
sárga meranti, alan, keruing, ramin, kapur, tík, jonkong, merbau, jelu
tong, kempas, virola, mahagóni (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palis
sandre de Rio (Rio-palisander), palissandre de Para (Para-palisander) és
palissandre de Rose (rózsa-palisander); továbbá bútortárgyak, dísztár
gyak, kádártermékek, asztali vagy konyhai cikkek fa része, kefe, seprű és
kézi szita kivételével)

mentes

0
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4420 10 11

Kis szobor és más dísztárgy az alábbiakból: okumé, obeche, sapelli,
sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibé
tou, limba, azobé, sötétvörös meranti, világos vörös meranti, meranti
bakau, fehér lauan, fehér meranti, fehér seraya, sárga meranti, alan, ke
ruing, ramin, kapur, tík, jonkong, merbau, jelutong, kempas, virola,
mahagóni (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio (Rio-pali
sander), palissandre de Para (Para-palisander) és palissandre de Rose (ró zsapalisander) (a famozaik és faintarzia kivételével)

3

0

4420 10 19

Kis szobor és más dísztárgy fából (az alábbiakból készültek kivételével:
okumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama,
mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, sötétvörös meranti, világos
vörös meranti, meranti bakau, fehér lauan, fehér meranti, fehér seraya,
sárga meranti, alan, keruing, ramin, kapur, tík, jonkong, merbau, jelu
tong, kempas, virola, mahagóni (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palis
sandre de Rio (Rio-palisander), palissandre de Para (Para-palisander) és
palissandre de Rose (rózsa-palisander); valamint a famozaik és faintar zia
kivételével)

mentes

0

4420 90 10

Famozaik és faintarzia (a kis szobor és más dísztárgy, bútortárgyak,
lámpák és világítófelszerelések, valamint azok részeinek kivételével)

4

0

4420 90 91

Ékszeres- vagy evőeszközös ládikó és -doboz és hasonló, valamint bú
tortárgyak az alábbiakból: okumé, obeche, sapelli, sipo, acajou
d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba,
azobé, sötétvörös meranti, világos vörös meranti, meranti bakau, fehér
lauan, fehér meranti, fehér seraya, sárga meranti, alan, keruing, ramin,
kapur, tík, jonkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahagóni (Swie
tenia spp.), imbuia, balsa, palissandre de Rio (Rio-palisander), palis
sandre de Para (Para-palisander) és palissandre de Rose (rózsa-palisan der)
kis szobor és más dísztárgy, famozaik és faintariza, bútortárgyak, lámpák és
világítófelszerelések, valamint azok részei

3

0

4420 90 99

Ékszeres- vagy evőeszközös ládikó és -doboz és hasonló, valamint bú
tortárgyak (az alábbiakból készültek: okumé, obeche, sapelli, sipo, aca jou
d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé,
sötétvörös meranti, világos vörös meranti, meranti bakau, fehér lauan,
fehér meranti, fehér seraya, sárga meranti, alan, keruing, ramin, kapur, tík,
jonkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahagóni (Swie tenia spp.),
imbuia, balsa, palissandre de Rio (Rio-palisander), palis sandre de Para
(Para-palisander) és palissandre de Rose (rózsa-palisan der); kis szobor és
más dísztárgy, famozaik és faintarzia, bútortárgyak, lámpák és
világítófelszerelések, valamint azok részeinek kivételével)

mentes

0

4421 10 00

Ruhaakasztó fából

mentes

0

4421 90 91

M. n. s. áru rostlemezből

4

0

4421 90 98

M. n. s. faáru

mentes

0
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4501 10 00

Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve (csak a felszínén
megmunkálva vagy másképpen megtisztítva)

mentes

0

4501 90 00

Parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa

mentes

0

4502 00 00

Természetes parafa kéregtelenítve vagy durván négyzetes alakúra vágva, vagy
négyzet vagy téglalap alakú tömb, lemez, lap vagy csík alakban,
beleértve a parafa dugó gyártásához kivágott éles peremű nyersdarabo kat
is

mentes

0

4503 10 10

Természetes parafából készült, henger alakú dugó és lezáró

4,7

0

4503 10 90

Mindenféle dugó és lezáró, ideértve a lekerekített pereműt is (kivéve a
henger alakú)

4,7

0

4503 90 00

Természetes parafából készült áru (a parafa négyzet vagy téglalap alakú
tömb, lemez, lap vagy csík alakban; dugó, lezáró és parafa nyersdara
bok; lábbeli és részei; talpbélés, kivehető is; fejfedő és részei; fojtás és
zárólap sörétes töltényhez; játék, játékszer, sportfelszerelés és ezek ré szei
kivételével)

4,7

0

4504 10 11

Henger alakú dugó és lezáró pezsgőborhoz, agglomerált parafából, be
leértve a természetes parafa alátétlemezes dugókat is

4,7

0

4504 10 19

Henger alakú dugó és lezáró agglomerált parafából (a pezsgőborhoz ké
szültek kivételével)

4,7

0

4504 10 91

Bármilyen alakú burkolólap, tömb, lemez, lap és csík, tömör henger,
beleértve a tárcsát vagy korongot is, agglomerált parafából, kötőa
nyaggal (a dugó és lezáró kivételével)

4,7

0

4504 10 99

Bármilyen alakú burkolólap, tömb, lemez, lap és csík, tömör henger,
beleértve a tárcsát vagy korongot is, agglomerált parafából, kötőanyag
nélkül (a dugó és lezáró kivételével)

4,7

0

4504 90 20

Dugó és lezáró agglomerált parafából (kivéve a henger alakú)

4,7

0

4504 90 80

Agglomerált parafa, kötőanyaggal is, és ebből készült áru (lábbeli és ré
szei; talpbélés, kivehető is; fejfedő és részei; fojtás és zárólap sörétes töl
tényhez; játék, játékszer, sportfelszerelés és ezek részei; tömb, lemez, lap
és csík; bármilyen alakú burkolólap; tömör henger, beleértve a tár csát
vagy korongot is; dugó és lezáró kivételével)

4,7

0

4601 21 10

Gyékényszőnyeg, lábtörlő és függöny, lap alakban szőve vagy párhuza
mosan összekötve, bambusz fonatokból és fonásanyagból készült ha sonló
termékekből, hosszanti irányban megmunkálva

3,7

0
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4601 21 90

Gyékényszőnyeg, lábtörlő és függöny bambusz fonásanyagból, lap alak
ban szőve vagy párhuzamosan összekötve (kivéve hosszanti irányban
megmunkált fonatokból és fonásanyagból készült hasonló termékekből
készülteket)

2,2

0

4601 22 10

Gyékényszőnyeg, lábtörlő és függöny rotangnád fonásanyagból, lap
alakban szőve vagy párhuzamosan összekötve, hosszanti irányban
megmunkálva

3,7

0

4601 22 90

Gyékényszőnyeg, lábtörlő és függöny rotangnád fonásanyagból, lap
alakban szőve vagy párhuzamosan összekötve (kivéve hosszanti irány ban
megmunkált fonatokból és fonásanyagból készült hasonló termék ekből
készülteket)

2,2

0

4601 29 10

Gyékényszőnyeg, lábtörlő és függöny növényi fonásanyagból, lap alak
ban szőve vagy párhuzamosan összekötve, hosszanti irányban meg
munkált fonatokból és fonásanyagból (a bambusz és a rotángnád kivé
telével)

3,7

0

4601 29 90

Gyékényszőnyeg, lábtörlő és függöny növényi fonásanyagból, lap alak
ban szőve vagy párhuzamosan összekötve (kivéve a bambuszból és ro
tángnádból, valamint hosszanti irányban megmunkált fonatokból és fo
násanyagból készült hasonló termékekből készülteket)

2,2

0

4601 92 05

Bambusz fonatok és fonásanyagból készült hasonló áru hosszanti
irányban megmunkálva, csíknak összeállítva is (a zsineg, kötél és hajó
kötél; lábbeli vagy fejfedő és ezek részei kivételével)

mentes

0

4601 92 10

Fonásanyag, fonat és bambusz fonásanyagból készült hasonló áru lap
alakban szőve vagy párhuzamosan összekötve, hosszanti irányban
megmunkált fonatokból és fonásanyagból (a gyékényszőnyeg, lábtörlő és
függöny; a 4814 vtsz. alá tartozó falborító; lábbeli vagy fejfedő és ezek
részei kivételével)

3,7

0

4601 92 90

Fonásanyag, fonat és bambusz fonásanyagból készült hasonló áru, lap
alakban szőve vagy párhuzamosan összekötve (kivéve a hosszanti
irányban megmunkált fonatokból és fonásanyagból készült hasonló ter
mékekből készültek; gyékényszőnyeg, lábtörlő és függöny; a 4814 vtsz. alá
tartozó falborító; lábbeli vagy fejfedő és ezek részei kivételével)

2,2

0

4601 93 05

Fonatok és rotángnád fonásanyagból készült hasonló áru hosszanti
irányban megmunkálva, csíknak összeállítva is (a zsineg, kötél és hajó
kötél; lábbeli vagy fejfedő és ezek részei kivételével)

mentes

0
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4601 93 10

Fonásanyag, fonat és rotángnád fonásanyagból készült hasonló áru lap
alakban szőve vagy párhuzamosan összekötve, hosszanti irányban
megmunkált fonatokból és fonásanyagból (a gyékényszőnyeg, lábtörlő és
függöny; a 4814 vtsz. alá tartozó falborító; lábbeli vagy fejfedő és ezek
részei kivételével)

3,7

0

4601 93 90

Fonásanyag, fonat és rotángnád fonásanyagból készült hasonló áru, lap
alakban szőve vagy párhuzamosan összekötve (a hosszanti irányban
megmunkált fonatokból és fonásanyagból készült hasonló áru; gyé
kényszőnyeg, lábtörlő és függöny; a 4814 vtsz. alá tartozó falborító;
lábbeli vagy fejfedő és ezek részei kivételével)

2,2

0

4601 94 05

Fonatok és növényi fonásanyagból készült hasonló áru hosszanti irány ban
megmunkálva, csíknak összeállítva is (a bambuszból és rotángnád ból
készült, a zsineg, kötél és hajókötél; lábbeli vagy fejfedő és ezek ré szei
kivételével)

mentes

0

4601 94 10

Fonásanyag, fonat és növényi fonásanyagból készült hasonló áru lap
alakban szőve vagy párhuzamosan összekötve, hosszanti irányban
megmunkált fonatokból és hasonló fonásanyagból (a bambuszból és
rotángnádból készült; gyékényszőnyeg, lábtörlő és függöny; a 4814
vtsz. alá tartozó falborító; lábbeli vagy fejfedő és ezek részei kivételével)

3,7

0

4601 94 90

Fonásanyag, fonat és növényi fonásanyagból készült hasonló áru lap
alakban szőve vagy párhuzamosan összekötve (a bambuszból és ro
tángnádból készült; a hosszanti irányban megmunkált fonatokból és fo
násanyagból készült hasonló áruból készült; gyékényszőnyeg, lábtörlő és
függöny; a 4814 vtsz. alá tartozó falborító; lábbeli vagy fejfedő és ezek
részei kivételével), egyéb

2,2

0

4601 99 05

Fonatok és nem növényi fonásanyagból készült hasonló áru hosszanti
irányban megmunkálva, csíknak összeállítva is (a zsineg, kötél és hajó
kötél; lábbeli vagy fejfedő és ezek részei kivételével)

1,7

0

4601 99 10

Gyékényszőnyeg, lábtörlő és függöny nem növényi fonásanyagból, lap
alakban szőve vagy párhuzamosan összekötve, hosszanti irányban
megmunkált fonatokból és fonásanyagból (a a 4814 vtsz. alá tartozó
falborító; lábbeli vagy fejfedő és ezek részei kivételével)

4,7

0

4601 99 90

Gyékényszőnyeg, lábtörlő és függöny nem növényi fonásanyagból, lap
alakban szőve vagy párhuzamosan összekötve (a hosszanti irányban
megmunkált fonatokból és hasonló fonásanyagból készült áru; a 4814 vtsz.
alá tartozó falborító; lábbeli vagy fejfedő és ezek részei kivételével)

2,7

0

4602 11 00

Kosáráru, fonásáru és bambusz fonásanyagból közvetlenül kész alakban
előállított más áru vagy a 4601 vtsz. alá tartozó bambusz fonása
nyagból készült áru; luffából (szivacstök) készült áru (a 4814 vtsz. alá
tartozó falborító; zsineg, kötél és hajókötél; lábbeli vagy fejfedő és ezek
részei; jármű és karosszéria; a 94. árucsoportba tartozó áruk, pl. bútor,
világító felszerelés kivételével)

3,7

0
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4602 12 00

Kosáráru, fonásáru és rotángnád fonásanyagból közvetlenül kész alak ban
előállított más áru vagy a 4601 vtsz. alá tartozó bambusz fonása
nyagból készült áru; luffából (szivacstök) készült áru (a 4814 vtsz. alá
tartozó falborító; zsineg, kötél és hajókötél; lábbeli vagy fejfedő és ezek
részei; jármű és karosszéria; a 94. árucsoportba tartozó áruk, pl. bútor,
világító felszerelés kivételével)

3,7

0

4602 19 10

Üvegborítók közvetlenül szalmából vagy a 4601 vtsz. alá tartozó nö
vényi fonásanyagból (a bambuszból és rotángnádból készültek kivételé
vel)

1,7

0

4602 19 91

Kosáráru, fonásáru és növényi fonásanyagból közvetlenül kész alakban
előállított más áru (a bambusz és rotángnádból készült; csak fonott
szalag és lap alakban szőtt áru; a szalmából készült üvegborító, a 4814
vtsz. alá tartozó falborító; zsineg, kötél és hajókötél; lábbeli vagy fejfedő és
ezek részei; jármű és karosszéria; a 94. árucsoportba tartozó áruk, pl.
bútor, világító felszerelés kivételével)

3,7

0

4602 19 99

Kosáráru, fonásáru és más áru a 4601 vtsz. alá tartozó növényi anyag
okból készült áruból és szivacsból (luffaszivacs) készült áru (a bambusz ból
és rotángnádból készült; csak fonott szalag és lap alakban szőtt áru; a
szalmából készült üvegborító, a 4814 vtsz. alá tartozó falborító; zsineg,
kötél és hajókötél; lábbeli vagy fejfedő és ezek részei; jármű és
karosszéria; a 94. árucsoportba tartozó áruk, pl. bútor, világító felszere lés
kivételével)

3,7

0

4602 90 00

Kosáráru, fonásáru és nem növényi fonásanyagból közvetlenül kész
alakban előállított más áru vagy a 4601 vtsz. alá tartozó nem növényi
fonásanyagból készült áru (a 4814 vtsz. alá tartozó falborító; zsineg,
kötél és hajókötél; lábbeli vagy fejfedő és ezek részei; jármű és karosz
széria; a 94. árucsoportba tartozó áruk, pl. bútor, világító felszerelés ki
vételével)

4,7

0

4701 00 10

Termomechanikai úton előállított facsiszolat, kémiailag nem kezelve

mentes

0

4701 00 90

Mechanikai úton előállított facsiszolat, kémiailag nem kezelve (a termo
mechanikai úton előállított facsiszolat kivételével)

mentes

0

4702 00 00

Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag

mentes

0

4703 11 00

Kémiai úton előállított szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, fehé
rítetlen, tűlevelű fából (oldódó papíripari rostanyag kivételével)

mentes

0

4703 19 00

Kémiai úton előállított szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, fehé
rítetlen, nem tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)

mentes

0

4703 21 00

Kémiai úton előállított szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, félig
fehérített vagy fehérített, tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag
kivételével)

mentes

0
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4703 29 00

Kémiai úton előállított szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, félig
fehérített vagy fehérített, nem tűlevelű fából (az oldódó papíripari rosta nyag
kivételével)

mentes

0

4704 11 00

Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, fehérítetlen, tűle velű
fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)

mentes

0

4704 19 00

Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, fehérítetlen, nem
tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételével)

mentes

0

4704 21 00

Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, félig fehérített
vagy fehérített, tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivételé vel)

mentes

0

4704 29 00

Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, félig fehérített
vagy fehérített, nem tűlevelű fából (az oldódó papíripari rostanyag kivé
telével)

mentes

0

4705 00 00

Mechanikai és kémiai pépesítési eljárások kombinációjával előállított
papíripari rostanyag

mentes

0

4706 10 00

Pamutlinters rostanyag

mentes

0

4706 20 00

Visszanyert (hulladék és használt) papírból vagy kartonból nyert szálak ból
előállított papíripari rostanyag

mentes

0

4706 30 00

Papíripari rostanyag cellulóztartalmú rostos bambuszanyagból

mentes

0

4706 91 00

Mechanikai úton előállított rostanyag cellulóztartalmú rostos anyagból (a
bambuszból, fából, pamutlintersből és visszanyert [hulladék- és hasz nált]
papírból vagy kartonból nyert szálakból előállított kivételével)

mentes

0

4706 92 00

Vegyi úton előállított rostanyag cellulóztartalmú rostos anyagból (a
bambuszból, fából, pamutlintersből és visszanyert [hulladék- és hasz nált]
papírból vagy kartonból nyert szálakból előállított kivételével)

mentes

0

4706 93 00

Félkémiai úton előállított rostanyag cellulóztartalmú rostos anyagból (a
bambuszból, fából, pamutlintersből és visszanyert [hulladék- és hasz nált]
papírból vagy kartonból nyert szálakból előállított kivételével)

mentes

0

4707 10 00

Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton fehérítetlen nát
ronpapírból, hullámpapírból vagy -kartonból

mentes

0

4707 20 00

Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton anyagában nem
színezett, főleg fehérített kémiai rostanyagból

mentes

0

4707 30 10

Régi és nem értékesített újság és magazin, telefonkönyv, brosúra és
nyomtatott reklámanyag

mentes

0
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4707 30 90

Papír- vagy kartonpapír-hulladék vagy -törmelék túlnyomórészt mecha
nikai úton előállított rostanyagból (a régi és nem értékesített újság és
magazin, telefonkönyv, brosúra és nyomtatott reklámanyag kivételével)

mentes

0

4707 90 10

Nem válogatott, visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton (a
papírgyapot [csepü] kivételével)

mentes

0

4707 90 90

Válogatott, visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton (a hulla dék
és használt fehérítetlen nátronpapír vagy -karton vagy hullámpapír vagy karton, hulladék és használt papír vagy karton anyagában nem színezett,
főleg fehérített kémiai rostanyagból, hulladék és használt pa pír vagy
karton főleg mechanikai facsiszolatból, valamint a papírgyapot [csepü]
kivételével)

mentes

0

4801 00 00

A 48. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 4. pontjábanmeghatározott
újságpapír, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet
vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nél kül
az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15
cm-t

mentes

0

4802 10 00

Bármilyen méretű vagy alakú, kézi merítésű papír és karton

mentes

0

4802 20 00

Fény-, hő- vagy elektromosság-érzékeny papír vagy karton gyártására
alkalmas alappapír, nem bevonva, tekercsben vagy négyzet vagy tégla lap
alakú ívben, bármilyen méretben

mentes

0

4802 40 10

Tapéta alappapír, nem bevonva, mechanikai eljárással nyert rostanyagot
nem, vagy legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaz

mentes

0

4802 40 90

Tapéta alappapír, nem bevonva, és több mint 10 tömegszázalék mecha
nikai eljárással nyert rostanyag-tartalommal

mentes

0

4802 54 00

Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy
más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, bármilyen méret
ben, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy ve
gyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, 40 g/m 2-nél ki sebb
tömegben

mentes

0

4802 55 15

Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy
más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír
bármilyen méretű tekercsben, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszá
zalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot
tartalmaz, legalább 40 g/m 2, de legfeljebb 60 g/m2 tömegben

mentes

0

4802 55 25

Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy
más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír
bármilyen méretű tekercsben, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszá
zalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot
tartalmaz, legalább 60 g/m 2, de legfeljebb 75 g/m2 tömegben

mentes

0
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4802 55 30

Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy
más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír
bármilyen méretű tekercsben, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszá
zalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot
tartalmaz, legalább 75 g/m 2, de legfeljebb 80 g/m2 tömegben

mentes

0

4802 55 90

Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy
más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír
bármilyen méretű tekercsben, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszá
zalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot
tartalmaz, legalább 80 g/m 2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegben

mentes

0

4802 56 20

M. n. s. nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafi kai
célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír négyzet vagy
téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az
egyik oldalon 297 mm és a másik oldalon 210 mm (A4-es formátum),
amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyimechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, legalább 40 g/m2, de
legfeljebb 150 g/m2 tömegben

mentes

0

4802 56 80

Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy
más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír négyzet
vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehaj tás nélkül
az egyik oldalon legfeljebb 435 mm és a másik oldalon leg feljebb 297
mm, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mecha nikai vagy
vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, leg alább 40 g/m2,
de legfeljebb 150 g/m2 tömegben (az összehajtás nélkül egyik oldalon 297
mm és a másik oldalon 210 mm oldalhosszúságú (A4-es formátum)
kivételével)

mentes

0

4802 57 00

Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy
más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír négyzet
vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehaj tás nélkül
az egyik oldalon meghaladja a 435 mm-t vagy legfeljebb 435 mm és a
másik oldalon meghaladja a 297 mm-t, amely nem vagy legfeljebb 10
tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárás sal nyert
rostanyagot tartalmaz, legalább 40 g/m 2, de legfeljebb 150 g/ m2 tömegben

mentes

0

4802 58 10

Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy
más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír
bármilyen méretű tekercsben, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszá
zalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot
tartalmaz, 150 g/m 2-nél nagyobb tömegben

mentes

0

4802 58 90

M. n. s. nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafi kai
célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír négyzet vagy
téglalap alakú ívekben, bármilyen méretben, amely nem vagy legfeljebb 10
tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert
rostanyagot tartalmaz, 150 g/m2-nél kisebb tömegben

mentes

0
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4802 61 15

M. n. s.t nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más gra
fikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír bármilyen
méretű tekercsben, 72 g/m2-nél kisebb tömegben, amely több mint 50
tömegszázalék mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz

mentes

0

4802 61 80

Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy
más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír
bármilyen méretű tekercsben, amely több mint 10 tömegszázalék me
chanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz (a
72 g/m2-nél kisebb tömegű és több mint 50 tömegszázalék mechani kai
eljárással nyert rostanyagot tartalmazó kivételével)

mentes

0

4802 62 00

Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy
más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír négyzet
vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehaj tás nélkül
az egyik oldalon legfeljebb 435 mm és a másik oldalon leg feljebb 297
mm, amely több mint 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyimechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz

mentes

0

4802 69 00

Máshol nem említett nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy
más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír négyzet
vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehaj tás nélkül
az egyik oldalon meghaladja a 435 mm-t vagy legfeljebb 435 mm és a
másik oldalon meghaladja a 297 mm-t, amely több mint 10
tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert
rostanyagot tartalmaz

mentes

0

4803 00 10

Cellulózvatta 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy
téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nél kül az
egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t

mentes

0

4803 00 31

Háztartási vagy egészségügyi célra szánt krepp-papír és cellulózszálak ból
álló szövedék (tissu), 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy
négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága ösz
szehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik ol
dalon a 15 cm-t, rétegenként legfeljebb 25 g/m2 tömegben

mentes

0

4803 00 39

Háztartási vagy egészségügyi célra szánt krepp-papír és cellulózszálak ból
álló szövedék (papírzsebkendő), 36 cm-t meghaladó szélességű te
kercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosz
szúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a
másik oldalon a 15 cm-t, rétegenként 25 g/m2-nél kisebb tömegben

mentes

0

4803 00 90

Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törülköző vagy szalvéta alappa pír
és hasonló papír háztartási vagy egészségügyi célra, kreppelt, rán colt,
domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomta tott is,
36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap
alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik
oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a cel
lulózvatta. a krepp-papír és a cellulózszálból álló szövedék (papírzseb
kendő) kivételével)

mentes

0
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4804 11 11

Fehérítetlen nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) 36 cm-t meg
haladó szélességű tekercsben, a teljes rosttartalom legalább 80 tömeg
százalékát kitevő, tűlevelűfából nyert szulfát- vagy szódarosttartalom mal,
< 150 g/m2-nél kisebb tömegben (a 4802 és 4803 vtsz. alá tar tozó áruk
kivételével)

mentes

0

4804 11 15

Fehérítetlen nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) 36 cm-t meg
haladó szélességű tekercsben. a teljes rosttartalom legalább 80 tömeg
százalékát kitevő, tűlevelűfából nyert szulfát- vagy szódarosttartalom mal.
legalább 150 g/m2, de 175 g/m2-nél kisebb tömegben (a 4802 és 4803
vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 11 19

Fehérítetlen nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36
cm-t meghaladó szélességű tekercsben, a teljes rosttartalom legalább 80
tömegszázalékát kitevő, tűlevelűfából nyert szulfát- vagy szódarost
tartalommal, legalább 175 g/m2 tömegben (a 4802, 4803 vagy 4803
vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 11 90

Fehérítetlen nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36
cm-t meghaladó szélességű tekercsben (a teljes rosttartalom legalább 80
tömegszázalékát kitevő, tűlevelűfából nyert szulfát- vagy szódarost
tartalommal rendelkező, valamint a 4802 és 4803 vtsz. alá tartozó áruk
kivételével)

mentes

0

4804 19 11

Nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36 cm-t
meghaladó szélességű tekercsben, a teljes rosttartalom legalább 80 tö
megszázalékát kitevő, tűlevelűfából nyert szulfát- vagy szódarosttarta
lommal, egy vagy több fehérítetlen réteggel és egy fehérített, félig fehé
rített vagy színes külső réteggel (színoldal), 150 g/m2-nél kisebb tömeg gel
(a 4802 és 4803 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 19 15

Nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36 cm-t
meghaladó szélességű tekercsben, a teljes rosttartalom legalább 80 tö
megszázalékát kitevő, tűlevelűfából nyert szulfát- vagy szódarosttarta
lommal, egy vagy több fehérítetlen réteggel és egy fehérített, félig fehé
rített vagy színes külső réteggel (színoldal), legalább 150 g/m 2, de 175 gnál kisebb tömeggel (a 4802 és 4803 vtsz. alá tartozó áruk kivételé vel)

mentes

0

4804 19 19

Nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36 cm-t
meghaladó szélességű tekercsben, a teljes rosttartalom legalább 80 tö
megszázalékát kitevő, tűlevelűfából nyert szulfát- vagy szódarosttarta
lommal, egy vagy több fehérítetlen réteggel és egy fehérített, félig fehé
rített vagy színes külső réteggel (színoldal), legalább 175 g/m2 tömeggel (a
4802 és 4803 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 19 31

Nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36 cm-t
meghaladó szélességű tekercsben, a teljes rosttartalom legalább 80 tö
megszázalékát kitevő, tűlevelűfából nyert szulfát- vagy szódarosttarta
lommal, 150 g/m2-nél kisebb tömeggel (a fehérítetlen, valamint az egy
vagy több fehérítetlen rétegből és egy fehérített, félig fehérített vagy szí nes
külső rétegből (színoldal) álló, továbbá a 4802 és 4803 vtsz. alá tartozó
áruk kivételével)

mentes

0

366

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

4804 19 38

Nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36 cm-t
meghaladó szélességű tekercsben, a teljes rosttartalom legalább 80 tö
megszázalékát kitevő, tűlevelűfából nyert szulfát- vagy szódarosttarta
lommal, a legalább 150 g/m2 tömegű (a fehérítetlen, valamint az egy
vagy több fehérítetlen rétegből és egy fehérített, félig fehérített vagy szí nes
külső rétegből (színoldal) álló kraftliner, továbbá a 4802 és 4803 vtsz. alá
tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 19 90

Nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) nem bevonva, 36 cm-t
meghaladó szélességű tekercsben (a fehérítetlen, a teljes rosttartalom
legalább 80 tömegszázalékát kitevő, tűlevelűfából nyert szulfát- vagy
szódarosttartalommal rendelkező, valamint a 4802 és 4803 vtsz. alá
tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 21 10

Fehérítetlen nátron zsákpapír, nem bevonva, 36 cm-t meghaladó széles
ségű tekercsben, a teljes rosttartalom legalább 80 tömegszázalékát ki tevő,
tűlevelűfából nyert szulfát- vagy szódapéptartalommal (a fehérítet len,
valamint a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételé vel)

mentes

0

4804 21 90

Fehérítetlen nátron zsákpapír nem bevonva, 36 cm-t meghaladó széles
ségű tekercsben ( a teljes rosttartalom legalább 80 tömegszázalékát ki
tevő, tűlevelűfából nyert szulfát- vagy szódapéptartalommal rendelkező,
valamint a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 29 10

Nátron zsákpapír nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercs
ben, a teljes rosttartalom legalább 80 tömegszázalékát kitevő, tűlevelű
fából nyert szulfát- vagy szódapéptartalommal (a fehérítetlen, valamint a
4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 29 90

Nátron zsákpapír nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercs ben
( a teljes rosttartalom legalább 80 tömegszázalékát kitevő, tűlevelű fából
nyert szulfát- vagy szódapéptartalommal rendelkező, a fehérítet len,
valamint a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételé vel)

mentes

0

4804 31 51

Fehérítetlen elektromos-műszaki szigetelő nátronpapír és -karton, nem
bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy
téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az
egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, leg
alább 150 g/m2-t meghaladó tömegben, a teljes rosttartalom legalább 80 %át képező tűlevelűfa-szulfát vagy szódarost-tartalommal (a nátron
csomagolópapír és karton [kraftliner] és a nátron zsákpapír kivételével)

mentes

0

4804 31 58

Fehérítetlen nátronpapír és -karton, nem bevonva, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, ame lyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja
a 36
cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legalább 150 g/m2-t megha ladó
tömegben, a teljes rosttartalom legalább 80 %-át képező tűleve lűfaszulfát vagy szódarost-tartalommal (az elektromos-műszaki szige telő
nátronpapír és -karton, valamint a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá
tartozó áruk kivételével)

mentes

0
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4804 31 80

Fehérítetlen nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, ame lyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja
a 36
cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben (a teljes
rosttartalom legalább 80 tömegszázalékát kitevőtűlevelűfa-szul fát vagy
szódarost-tartalommal rendelkező; a nátron csomagolópapír és karton
[kraftliner], nátron zsákpapír, valamint a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá
tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 39 51

Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldal
hosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és
a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben, anyag ában
egyenletesen fehérített, a teljes rosttartalom legalább 80 tömegszá zalékát
kitevő tűlevelűfa-szulfát vagy szódarost-tartalommal (az 5308 vagy 5607
vtsz. alá tartozó papírfonal gyártásához használt, az elektro technikai célú
szigetelő nátronpapír és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk
kivételével)

mentes

0

4804 39 58

Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldal
hosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és
a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 150 g/m2-nél kisebb
tömegben, a teljes rosttartalom legalább 80 tömegszázalékában tűlevelűfaszulfát vagy szódarost-tartalommal (a fehérítetlen vagy anyagában
egységesen fehérített, a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner],
nátron zsákpapír és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tar tozó áruk
kivételével)

mentes

0

4804 39 80

Nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldal
hosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és
a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben (a fehérí tetlen
és a teljes rosttartalom legalább 80 tömegszázalékában tűleve lűfaszulfátot vagy szódarostot tartalmazó; a nátron csomagolópapír és karton
[kraftliner], nátron zsákpapír, valamint a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá
tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 41 10

Fehérítetlen nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, ame lyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja
a 36
cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2nél kisebb tömegben, a teljes rosttartalom legalább 80 %-át képező
tűlevelűfa-szulfát vagy szódarost-tartalommal (a nátron csoma golópapír
és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz.
alá tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 41 91

Fehérítetlen impregnált nátronpapír és -karton, nem bevonva, 36 cm-t
meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívek
ben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meg
haladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de
225 g/m2-nél kisebb tömegben

mentes

0
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4804 41 99

Fehérítetlen nátronpapír és -karton, nem bevonva, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, ame lyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja
a 36
cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2nél kisebb tömegben (a teljes rosttartalom legalább 80 %-át képező
tűlevelűfa-szulfát vagy szódarost-tartalommal rendelkező, az impregnált
nátronpapír, a nátron csomagolópapír és karton [kraftliner], a nátron
zsákpapír és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 42 10

Nátronpapír és -karton, nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldal
hosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és
a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb
tömegben, anyagában egyenletesen fehérítve, több mint 95 tö
megszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalommal és tel jes
rosttartalom legalább 80 %-át képező tűlevelűfa-szulfát vagy szóda rosttartalommal

mentes

0

4804 42 90

Nátronpapír és -karton, nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldal
hosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és
a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb
tömegben, anyagában egyenletesen fehérítve, a teljes rosttarta lom több
mint 95 tömegszázalékában kémiai eljárással nyert farosta nyagtartalommal (a legalább 80 %-ban tűlevelűfa-szulfát vagy szóda rosttartalommal rendelkező kivételével)

mentes

0

4804 49 10

Nátronpapír és -karton, nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldal
hosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és
a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb
tömegben, a teljes rosttartalom legalább 80 tömegszázalékában tűlevelűfaszulfát vagy szódarost-tartalommal (a fehérítetlen vagy anyagában
egyenletesen fehérített és a teljes rosttartalom több mint
95
tömegszázalékában kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalommal
rendelkező kivételével)

mentes

0

4804 49 90

Nátronpapír és -karton, nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldal
hosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és
a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb
tömegben (a fehérítetlen, anyagában egyenletesen fehérített, több mint 95
tömegszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tarta lommal és
teljes rosttartalom legalább 80 %-át képező tűlevelűfa-szulfát vagy
szódarost-tartalommal rendelkező kivételével)

mentes

0

4804 51 10

Fehérítetlen nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, ame lyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja
a 36
cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 225 g/m2-ot meghaladó tö megben,
a teljes rosttartalom legalább 80 tömegszázalékát képező tűle velűfaszulfát vagy szódarost-tartalommal (a nátron csomagolópapír és karton
[kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802, 4803 vagy 4808 vtsz. alá tartozó
áruk kivételével)

mentes

0
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4804 51 90

Fehérítetlen nátronpapír és -karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, ame lyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja
a 36
cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2nél kisebb tömegben (a teljes rosttartalom legalább 80 %-át képező
tűlevelűfa-szulfát vagy szódapép-tartalommal rendelkező, a nát ron
csomagolópapír és karton [kraftliner], nátron zsákpapír és a 4802, 4803
vagy 4808 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4804 52 10

Nátronpapír és -karton, nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
szalagban vagy tekercsben vagy téglalap (ideértve a négyzetet is) alakú
ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon
meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 225 g/m2-t meg
haladó tömegben, anyagában egyenletesen fehérítve, több mint 95 tö
megszázalékban kémiai eljárással nyert farostanyag-tartalommal és tel jes
rosttartalom legalább 80 %-át képező tűlevelűfa-szulfát vagy szóda rosttartalommal

mentes

0

4804 52 90

Nátronpapír és -karton, nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
szalagban vagy tekercsben vagy téglalap (ideértve a négyzetet is) alakú
ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon
meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legalább 225 g/m2
tömegben, anyagában egyenletesen fehérítve, a teljes rosttartalom több mint
95 tömegszázalékában kémiai eljárással nyert farostanyag-tarta lommal (a
legalább 80 %-ban tűlevelűfa-szulfát vagy szódarost-tarta lommal
rendelkező kivételével)

mentes

0

4804 59 10

Nátronpapír és -karton, nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldal
hosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és
a másik oldalon a 15 cm-t, legalább 225 g/m2 tömegben, a teljes
rosttartalom legalább 80 tömegszázalékában tűlevelűfa-szulfát vagy
szódarost-tartalommal (a fehérítetlen vagy anyagában egyenletesen fe
hérített és a teljes rosttartalom több mint 95 tömegszázalékában kémiai
eljárással nyert farostanyag-tartalommal rendelkező kivételével)

mentes

0

4804 59 90

Nátronpapír és -karton, nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldal
hosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és
a másik oldalon a 15 cm-t, legalább 225 g/m2 tömegben (a fehérítet len,
anyagában egyenletesen fehérített, több mint 95 tömegszázalékban kémiai
eljárással nyert farostanyag-tartalommal vagy a teljes rosttarta lom
legalább 80 tömegszázalékában tűlevelűfa-szulfát vagy szódarosttartalommal rendelkező kivételével)

mentes

0

4805 11 00

Félkémiai eljárással nyert hullám alappapír nem bevonva, 36 cm-t meg
haladó szélességű tekercsben

mentes

0

4805 12 00

Szalmaalapú hullám alappapír 36 cm-t meghaladó szélességű tekercs ben,
legalább 130 g/m2 tömegben

mentes

0
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4805 19 10

Bevonatlan wellenstoff 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy
négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehaj tás
nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15
cm-t

mentes

0

4805 19 90

Hullám alappapír nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercs ben
vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága
összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik ol
dalon a 15 cm-t (a félkémiai eljárással nyert hullám alappapír, a szal
maalapú hullám alappapír és a Wellenstoff kivételével)

mentes

0

4805 24 00

Testliner (visszanyert bevonó karton) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, ame lyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja
a 36
cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben

mentes

0

4805 25 00

Testliner (visszanyert bevonó karton) nem bevonva, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, ame lyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja
a 36
cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó tömeg ben

mentes

0

4805 30 10

Szulfit csomagolópapír nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldal
hosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és
a másik oldalon a 15 cm-t, 30 g/m2-t meghaladó tömegben

mentes

0

4805 30 90

Szulfit csomagolópapír nem bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldal
hosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és
a másik oldalon a 15 cm-t, >= 30 g/m2 tömegben

mentes

0

4805 40 00

Szűrőpapír és -karton 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy
négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehaj tás
nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15
cm-t

mentes

0

4805 50 00

Nemezpapír és -karton 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy
négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehaj tás
nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15
cm-t

mentes

0

4805 91 00

Máshol nem említett papír és karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, ame lyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja
a 36
cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legfeljebb 150 g/m2 tömegben

mentes

0

4805 92 00

Máshol nem említett papír és karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, ame lyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja
a 36
cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2nél kisebb tömegben

mentes

0

4805 93 20

Máshol nem említett, visszanyert papírból készült papír és karton nem
bevonva, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy
téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az
egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, leg
feljebb 225 g/m2 tömegben

mentes

0
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4805 93 80

Máshol nem említett papír és karton nem bevonva, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, ame lyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja
a 36
cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t, legalább 225 g/m2 tömegben

mentes

0

4806 10 00

Növényi pergamen 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy
négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehaj tás
nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15
cm-t

mentes

0

4806 20 00

Zsírpapír 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy
téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az
egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t

mentes

0

4806 30 00

Pauszpapír (átmásolópapír) 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy
négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága ösz
szehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik ol
dalon a 15 cm-t

mentes

0

4806 40 10

Pergamenpapír 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet
vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nél kül
az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15
cm-t

mentes

0

4806 40 90

Átlátszó vagy áttetsző papír 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben
vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága ösz
szehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik ol
dalon a 15 cm-t (a növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír [átmásoló
papír] kivételével)

mentes

0

4807 00 30

Többrétegű papír és karton visszanyert papírból, papírral borított is, felületi
bevonás vagy impregnálás nélkül, belső erősítéssel is, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívek ben, amelyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meg haladja a 36 cmt és a másik oldalon a 15 cm-t (a belülről bitumennel, kátránnyal vagy
aszfalttal laminált kivételével)

mentes

0

4807 00 80

Többrétegű papír és karton, felületi bevonás vagy impregnálás nélkül,
belső erősítéssel is, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy
négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehaj tás
nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15
cm-t (a visszanyert papírból készült, belülről bitumennel, kátrány nyal
vagy aszfalttal laminált, borított is; a szalmaalapú papír és karton; a
visszanyert papírból készült papír és karton, papírral bevont is, kivé
telével)

mentes

0

4808 10 00

Hullámpapír és -karton (ragasztott, sima felületű lapokkal is), perforálva is,
36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú
ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik ol dalon
meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t

mentes

0

4808 20 00

Nátron zsákpapír kreppelve vagy redőzve, domborítva vagy perforálva is,
36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú
ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik ol dalon
meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t

mentes

0
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4808 30 00

Nátronpapír kreppelve vagy redőzve, domborítva vagy perforálva is, 36
cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú
ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik ol dalon
meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a nátron zsákpapír
kivételével)

mentes

0

4808 90 00

Papír és karton kreppelve, redőzve, domborítva vagy perforálva 36 cm- t
meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú
ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon
meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a nátron zsákpapír és
más nátronpapír és a 4803 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4809 20 10

Önmásolópapír, nyomtatott is, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercs ben
(a karbon- és hasonló másolópapír kivételével)

mentes

0

4809 20 90

Önmásolópapír, nyomtatott is, négyzet vagy téglalap alakú ívekben,
amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon megha ladja
a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a karbon- és hasonló má solópapír
kivételével)

mentes

0

4809 90 10

Karbon- és hasonló másolópapír, nyomtatott is, 36 cm-t meghaladó
szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, ame lyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja
a 36
cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t

mentes

0

4809 90 90

Átírópapír, beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyo
mólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is, nyomtatott is, 36
cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú
ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik ol dalon
meghaladja a 36 cm-t és a másik oldalon a 15 cm-t (a karbon- és
hasonló másolópapír és az önmásolópapír kivételével)

mentes

0

4810 13 20

Papír és karton fény-, hő- vagy elektromosságérzékeny papír vagy kar ton
gyártásához szolgáló alapként, amely nem vagy legfeljebb 10 tö
megszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rosta
nyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szer
vetlen anyaggal bevonva, tekercsben, legfeljebb 150 g/m2 tömegben

mentes

0

4810 13 80

Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem
vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai el
járással nyert rostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kao
linnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben (a fény-, hővagy elektromosságérzékeny papír vagy karton gyártásához alapként
használt, legfeljebb 150 g/m 2 tömegű papír vagy karton és az irodai gé
pekhez és hasonlóhoz használt papír és karton kivételével)

mentes

0

4810 14 20

Papír és karton fény-, hő- vagy elektromosságérzékeny papír vagy kar ton
gyártásához szolgáló alapként, amely nem vagy legfeljebb 10 tö
megszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rosta
nyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szer
vetlen anyaggal bevonva, négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 435 mm és
a másik oldalon legfeljebb 297 mm, és tömege legfeljebb 150 g/m2

mentes

0
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4810 14 80

Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem
vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai el
járással nyert rostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kao
linnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, négyzet vagy téglalap
alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik ol
dalon legfeljebb 435 mm és a másik oldalon legfeljebb 297 mm
(a
fény-, hő- vagy elektromosságérzékeny papír vagy karton gyártására
alkalmas, legfeljebb 150 g/m2 négyzetméter-tömegű alappapír kivételé vel)

mentes

0

4810 19 10

Papír és karton fény-, hő- vagy elektromosságérzékeny papír vagy kar ton
gyártásához szolgáló alapként, amely nem vagy legfeljebb 10 tö
megszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rosta
nyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szer
vetlen anyaggal bevonva, négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek
oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon 435 mm-nél na
gyobb vagy legfeljebb 435 mm és a másik oldalon 297 mm-máé na
gyobb, és tömege legfeljebb 150 g/m2

mentes

0

4810 19 90

Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem
vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai el
járással nyert rostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kao
linnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, négyzet vagy téglalap
alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik ol
dalon 435 mm-nél nagyobb vagy legfeljebb 435 mm és a másik olda
lon legalább 297 mm (a fény-, hő- vagy elektromosságérzékeny papír
vagy karton gyártására alkalmas, legfeljebb 150 g/m 2 négyzetméter-tö
megű alappapír kivételével)

mentes

0

4810 22 10

Kis négyzetmétertömegű bevont papír írásra, nyomtatásra vagy más
grafikai célra, legfeljebb 72 g/m2 teljes tömegben, oldalanként 15 g/m2- nél
kevesebb bevonási tömeggel, olyan alapon, amely a teljes rosttarta lom
legalább 50 tömegszázalékában mechanikai eljárással nyert rosta nyagot
tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szer vetlen
anyaggal bevonva, 15 cm-nél nagyobb szélességű tekercsben, vagy
olyan négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszú sága
összehajtás nélkül az egyik oldalon 36 cm-nél nagyobb és a másik oldalon
15 cm-nél nagyobb

mentes

0

4810 22 90

Kis négyzetmétertömegű bevont papír írásra, nyomtatásra vagy más
grafikai célra, legfeljebb 72 g/m 2 teljes tömegben, oldalanként 15 g/m2- nél
kevesebb bevonási tömeggel, olyan alapon, amely a teljes rosttarta lom
legalább 50 tömegszázalékában mechanikai eljárással nyert rosta nyagot
tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szer vetlen
anyaggal bevonva, legfeljebb 15 cm szélességű tekercsben, vagy olyan
négyzet vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás
nélkül az egyik oldalon legfeljebb 36 cm vagy az egyik ol dalon 36 cmnél nagyobb és a másik oldalon legfeljebb 15 cm (az iro dai gépekhez és
hasonlókhoz való kivételével)

mentes

0

4810 29 30

Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely 10 tö
megszázaléknál több mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert
rostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más
szervetlen anyaggal bevonva, bármilyen méretű tekercsben (a kis négy
zetmétertömegű papír, valamint az irodai gépekhez és hasonlóhoz való
papír és karton kivételével)

mentes

0
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4810 29 80

Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely 10 tö
megszázaléknál több mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert
rostanyagot tartalmaz, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más
szervetlen anyaggal bevonva, bármilyen méretű négyzet vagy téglalap
alakú ívekben (a kis négyzetmétertömegű papír, valamint az irodai gé
pekhez és hasonlóhoz való papír és karton kivételével)

mentes

0

4810 31 00

Nátronpapír és -karton, anyagában egyenletesen fehérített és amely több
mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert farostanyagot tar talmaz,
egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal
bevonva, bármilyen méretű tekercsben vagy négyzet vagy tég lalap alakú
ívekben, legalább 150 g/m2 tömegben (az írásra, nyomta tásra vagy más
grafikai célra használt kivételével)

mentes

0

4810 32 10

Nátronpapír és -karton, anyagában egyenletesen fehérített és amely több
mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert farostanyagot tar talmaz,
egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal bevonva, bármilyen mé retű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, 150 g/m 2-t
meghaladó tömegben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra
használt kivételével)

mentes

0

4810 32 90

Nátronpapír és -karton, anyagában egyenletesen fehérített és amely több
mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert farostanyagot tar talmaz,
egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal bevonva, bármilyen mé retű
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívekben, 150 g/m 2-t
meghaladó tömegben (a kaolinnal bevont, az írásra, nyomtatásra vagy más
grafikai célra használt kivételével)

mentes

0

4810 39 00

Nátronpapír és nátronkarton, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal
vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben, négyzet vagy tégla lap
alakú bármilyen méretben, ívben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai
célra szolgáló, valamint az anyagában egyenletesen fehérített és a teljes
rostanyagtartalom több mint 95 tömegszázalékában kémiai eljá rással nyert
farostanyagot tartalmazó kivételével)

mentes

0

4810 92 10

Többrétegű papír és karton, amelynek minden rétege fehérített, egyik vagy
mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva,
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (az
írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt, a nátronpapír és karton kivételével)

mentes

0

4810 92 30

Többrétegű papír és karton, amelynek csak egy külső rétege fehérített,
egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal be
vonva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen
méretben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt, a nát
ronpapír és -karton kivételével)

mentes

0
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4810 92 90

Többrétegű papír és karton,egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más
szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben vagy négyzet vagy tégla lap
alakú ívben, bármilyen méretben (a minden rétegében fehérített, csak egy
külső rétegében fehérített, az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra
használt, a nátronpapír és -karton kivételével)

mentes

0

4810 99 10

Fehérített papír és karton, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal be
vonva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen
méretben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt, a nát
ronpapír és -karton, a többrétegű papír és karton és más bevonattal nem
rendelkező kivételével)

mentes

0

4810 99 30

Papír és karton, egyik vagy mindkét oldalán csillámporral bevonva, te
kercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (az
írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt, a nátronpapír és karton, a többrétegű papír és karton és más bevonattal nem rendel kező
kivételével)

mentes

0

4810 99 90

Papír és karton, egyik vagy mindkét oldalán szervetlen anyaggal be
vonva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen
méretben (a fehérített, kaolinnal bevont papír és karton, a csillámporral
bevont papír és karton, az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra
használt papír és karton, a nátronpapír és -karton, a többrétegű papír és
karton és más bevonattal nem rendelkező kivételével)

mentes

0

4811 10 00

Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton tekercs ben
vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben

mentes

0

4811 41 20

Öntapadó papír és karton, felületileg színezett, díszített vagy nyomta tott,
legfeljebb 10 cm széles csíkban, tekercsben vagy lapban, nem vul kanizált
természetes vagy szintetikus kaucsukkal bevonva

mentes

0

4811 41 90

Öntapadó papír és karton felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva,
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a
legfeljebb 10 cm széles, nem vulkanizált természetes vagy szintetikus
kaucsukkal bevont, valamint a 4810 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4811 49 00

Gumival vagy ragasztóanyaggal bevont papír és karton felületileg szí
nezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy négyzet vagy téglalap
alakú ívben, bármilyen méretben (az öntapadó és a 4810 vtsz. alá tar tozó
áruk kivételével)

mentes

0

4811 51 00

Papír és karton felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, műgyantá val
vagy műanyaggal bevonva, impregnálva vagy borítva, tekercsben vagy
négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben, fehérítve és 150
g/m2 -t meghaladó tömegben (a ragasztóanyaggal bevont kivéte lével)

mentes

0
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4811 59 00

Papír és karton felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, műgyantá val
vagy műanyaggal bevonva, impregnálva vagy borítva, tekercsben vagy
négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a fehérített és a 150
g/m2 -t meghaladó tömegű, valamint a ragasztóanyaggal be vont
kivételével)

mentes

0

4811 60 00

Papír és karton viasszal, paraffinviasszal, sztearinnal, olajjal vagy glice
rinnel bevonva, impregnálva vagy borítva, tekercsben vagy négyzet
vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a 4803, 4809 és 4818
vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

mentes

0

4811 90 00

Papír, karton, cellulózvatta és lágy cellulózból álló szövedék bevonva,
impregnálva vagy borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva,
tekercsben vagy négyzet vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben (a
4803, 4809, 4810 és 4818 vtsz. és a 4811 10–4811 60 alszám alá tartozó
áruk kivételével)

mentes

0

4812 00 00

Papíripari rostanyagból készült szűrőtömb, -tábla és -lap

mentes

0

4813 10 00

Cigarettapapír, könyvecske vagy hüvely alakban

mentes

0

4813 20 00

Cigarettapapír, legfeljebb 5 cm széles tekercsben

mentes

0

4813 90 10

Cigarettapapír, 5 cm-nél nagyobb, de legfeljebb 15 cm széles tekercs
ben

mentes

0

4813 90 90

Cigarettapapír, kiszabva is (a könyvecske vagy hüvely alakú és a legfel
jebb 15 cm tekercsszélességű kivételével)

mentes

0

4814 10 00

„Ingrain” papír

mentes

0

4814 20 00

Tapéta és hasonló falborító papírból, amely színoldalon erezett, dom
borított, színezett, mintásan nyomott vagy más módon díszített, műa
nyagréteggel bevont vagy beborított papír

mentes

0

4814 90 10

Tapéta és hasonló papír falborító, amely erezett, domborított, külsőleg
színezett, mintásan nyomott vagy más módon külsőleg díszített papír,
áttetsző védő műanyaggal bevonva

mentes

0

4814 90 80

Tapéta és hasonló papír falborító, valamint átlátszó ablakpapír (az „ing
rain” papír és a 4814 20 vagy 4814 90 10 alszám alá tartozó áruk ki
vételével)

mentes

0

4816 20 00

Önmásolópapír legfeljebb 36 cm szélességű tekercsben vagy téglalap vagy
négyzet alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nél kül
egyik oldalon sem haladja meg a 36 cm-t, vagy téglalaptól vagy
négyzettől eltérő alakú ívben, dobozban is (a karbon- vagy hasonló má
solópapír kivételével)

mentes

0
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4816 90 00

Másoló- vagy átírópapír legfeljebb 36 cm szélességű tekercsben vagy
téglalap vagy négyzet alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehaj tás
nélkül egyik oldalon sem haladja meg a 36 cm-t, vagy négyzettől vagy
téglalaptól eltérő alakú ívben, dobozban is, valamint ofszet nyo
mólemezpapír (az önmásolópapír kivételével)

mentes

0

4817 10 00

Boríték papírból vagy kartonból (a zárt levelezőlap kivételével)

mentes

0

4817 20 00

Zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy
kartonból (rányomtatott postai bélyegzővel ellátott kivételével)

mentes

0

4817 30 00

Levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült do boz,
tasak, tárca és mappa

mentes

0

4818 10 10

Toalettpapír legfeljebb 36 cm széles tekercsben, rétegenként legfeljebb 25
g/m2 tömegű

mentes

0

4818 10 90

Toalettpapír legfeljebb 36 cm széles tekercsben, rétegenként 25 g/m2- nél
kisebb tömeggel

mentes

0

4818 20 10

Zsebkendő, tisztító- vagy arckendő és törlő papíripari rostanyagból, pa
pírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

mentes

0

4818 20 91

Kéztörlő papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulóz
szálból álló szövedékből, legfeljebb 36 cm széles tekercsben

mentes

0

4818 20 99

Kéztörlő papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulóz
szálból álló szövedékből, (kivéve a legfeljebb 36 cm széles tekercsben
kiszerelteket)

mentes

0

4818 30 00

Asztalterítő és szalvéta papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattá ból
vagy cellulózszálból álló szövedékből

mentes

0

4818 40 11

Egészségügyi betét papírpépből, papírból, cellulózvattából vagy cellu
lózszál-szövedékből

mentes

0

4818 40 13

Tampon papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellu
lózszálból álló szövedékből:

mentes

0

4818 40 19

Női higiéniai termékek papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattá ból
vagy cellulózrost-szövedékből (az egészségügyi betét és tampon ki
vételével)

mentes

0

4818 40 90

Csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk papíripari
rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szöve
dékből

mentes

0

4818 50 00

Ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból,
cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből (a lábbeli és ré
szei, beleértve a talpbélést, sarok részeit és hasonló kivehető terméke ket,
lábszárvédő és hasonló termékek, fejfedő és részei kivételével)

mentes

0
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4818 90 10

Sebészeti, orvosi vagy higiéniai célú termékek papíripari rostanyagból,
papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből (a toa
lett- [WC-] papír, zsebkendő, tisztító- vagy arckendő és törlő, asztalte rítő,
szalvéta, egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pelen kabetét
és a hasonló egészségügyi cikkek, valamint, a kiskereskedelem számára
szokásos kiszerelésű kivételével)

mentes

0

4818 90 90

Papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cel
lulózszálból álló szövedék legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy mé
retre vagy alakra vágva; háztartási, egészségügyi és kórházi célú ter
mékek papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulóz
szálból álló szövedékből (a toalett- [WC-] papír, zsebkendő, tisztítóvagy arckendő és törlő, asztalterítő, szalvéta, egészségügyi betét és tam
pon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és a hasonló egészségügyi cik kek,
valamint a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű sebészeti, orvosi
vagy higiéniai célú termékek kivételével)

mentes

0

4819 10 00

Doboz, láda és tok hullámpapírból vagy -kartonból

mentes

0

4819 20 00

Összehajtható doboz, láda és tok, a hullámpapírból vagy -kartonból ké
szültek kivételével

mentes

0

4819 30 00

Zsák és zacskó papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszál ból
álló szövedékből, amelynek talpszélessége legalább 40 cm

mentes

0

4819 40 00

Zsák és zacskó, beleértve a kúp alakút is, papírból, kartonból, cellulóz
vattából vagy cellulózszálból álló szövedékből (a legalább 40 cm talp
szélességű és a hanglemezborító kivételével)

mentes

0

4819 50 00

Csomagolóeszköz, beleértve a hanglemezborítót is, papírból, kartonból,
cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből (a hullámpapírból
vagy -kartonból készült doboz, láda és tok, a nem a hullámpapírból
vagy -kartonból készült összehajtható doboz, láda és tok, a zsák és
zacskó kivételével)

mentes

0

4819 60 00

Iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk karton ból
irodai, üzleti vagy hasonló célra (a csomagolóeszközök kivételével)

mentes

0

4820 10 10

Regiszter, üzleti könyv, megrendelőkönyv és orvosi vénytömb papírból
vagy kartonból

mentes

0

4820 10 30

Jegyzetfüzet (notesz), írótömb és előjegyzési tömb, naptár nélkül papír ból
vagy kartonból

mentes

0

4820 10 50

Napló naptárral, papírból vagy kartonból

mentes

0

4820 10 90

Levélpapírok és hasonlók, papírból vagy kartonból

mentes

0

4820 20 00

Iskolai füzet papírból vagy kartonból

mentes

0
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4820 30 00

Iratrendező (a könyvborító kivételével), dosszié és iratborító papírból vagy
kartonból

mentes

0

4820 40 10

Leporellótömb, karbon betétlappal is, papírból vagy kartonból

mentes

0

4820 40 90

Sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb papírból vagy kar
tonból (a leporellók kivételével)

mentes

0

4820 50 00

Album minták vagy gyűjtemények számára papírból és kartonból

mentes

0

4820 90 00

Írómappa és hasonló irodaszer papírból és kartonból és könyvborító
papírból és kartonból (a regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz),
megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb,
napló és hasonló termék, iskolai füzet, iratrendező, dosszié, iratborító,
sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és album minták vagy
gyűjtemények számára kivételével)

mentes

0

4821 10 10

Mindenféle címke öntapadó papírból vagy kartonból, nyomtatott

mentes

0

4821 10 90

Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott (az öntapadó
kivételével)

mentes

0

4821 90 10

Mindenféle címke öntapadó papírból vagy kartonból, nem nyomtatott

mentes

0

4821 90 90

Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nem nyomtatott (az önta padó
kivételével)

mentes

0

4822 10 00

Textilfonalak csévélésére szolgáló orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó
papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból, perforálva vagy mere
vítve is

mentes

0

4822 90 00

Orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból
vagy kartonból, perforálva vagy merevítve is (a textilfonalak csévélésére
szolgáló kivételével)

mentes

0

4823 20 00

Szűrőpapír és -karton legfeljebb 36 cm széles szalagban vagy tekercs ben,
téglalap vagy négyzet alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága ösz
szehajtás nélkül egyik oldalon sem haladja meg a 36 cm-t, vagy tégla
laptól vagy négyzettől eltérő alakúra vágva

mentes

0

4823 40 00

Előre nyomtatott regisztrálóhengerek, -ívek és számlapok önfeljegyző
készülékhez legfeljebb 36 cm széles tekercsben, téglalap vagy négyzet
alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül egyik olda lon
sem haladja meg a 36 cm-t, vagy számlapokra vágva

mentes

0

4823 61 00

Tálcák, tálak, tányérok, csészéke és hasonlók bambuszpapírból vagy
bambuszkartonból

mentes

0

4823 69 10

Tálcák, tálak és tányérok papírból vagy kartonból (a bambuszpapírból vagy
bambuszkartonból készültek kivételével)

mentes

0
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4823 69 90

Pohár és hasonló termékek, papírból vagy kartonból (a bambuszpapír ból
és bambuszkartonból készültek, a tálca, tál és tányér kivételével)

mentes

0

4823 70 10

Tojás csomagolására szolgáló öntött tálca és doboz papíripari rosta
nyagból

mentes

0

4823 70 90

Máshol nem említett, papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru

mentes

0

4823 90 40

M. n. s. papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra

mentes

0

4823 90 85

Máshol nem említett papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló
szövedék legfeljebb 36 cm széles szalagban vagy tekercsben, téglalap vagy
négyzet alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nél kül
egyik oldalon sem haladja meg a 36 cm-t, vagy téglalaptól vagy
négyzettől eltérő alakúra vágva, valamint papírból, cellulózvattából és
cellulózszálból álló szövedékből készült cikkek

mentes

0

4901 10 00

Nyomtatott könyv, brosúra és hasonló nyomtatvány egyes lapokban,
hajtogatva is (az időszakos és az elsődlegesen hirdetési rendeltetésű ki
adványok kivételével)

mentes

0

4901 91 00

Szótár, enciklopédia és ilyen sorozatok folytatásai

mentes

0

4901 99 00

Nyomtatott könyv, brosúra és hasonló nyomtatvány (egyes lapokból
álló; a szótár, enciklopédia, az időszakos és az elsődlegesen hirdetési
rendeltetésű kiadványok kivételével)

mentes

0

4902 10 00

Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalom
mal is, hetenként legalább négyszer megjelenő

mentes

0

4902 90 10

Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalom
mal is, hetenként egyszer megjelenő

mentes

0

4902 90 30

Havonta egyszer megjelenő újság, folyóirat és időszakos kiadvány il
lusztrálva vagy reklámtartalommal is

mentes

0

4902 90 90

Újság, folyóirat és időszakos kiadvány illusztrálva vagy reklámtartalom
mal is (a hetenként legalább négyszer, hetenként legalább egyszer és a
havonta egyszer megjelenő kivételével)

mentes

0

4903 00 00

Gyermekképeskönyv, rajzoló- és kifestőkönyv

mentes

0

4904 00 00

Kézírásos vagy nyomtatott zenemű, illusztrálva vagy bekötve is

mentes

0

4905 10 00

Nyomtatott földgömb (a domború földgömb kivételével)

mentes

0

4905 91 00

Térkép és vízrajzi vagy minden más hasonló nyomtatott térkép, bele
értve az atlaszt és helyrajzi térképet, nyomtatva vagy könyv alakban (a
domború földgömbök és térképek és tervrajzok kivételével)

mentes

0
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4905 99 00

Nyomtatott térkép és vízrajzi vagy minden más hasonló nyomtatott tér kép,
beleértve az atlaszt, falitérképet, helyrajzi térképet (a könyv alakú, valamint
a domború térképek, tervrajzok és földgömbök kivételével)

mentes

0

4906 00 00

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

mentes

0

4907 00 10

Forgalomban lévő vagy forgalomba bocsátásra szánt posta-, illetékvagy hasonló postatiszta bélyeg abban az országban, ahol névértéke van
vagy lesz;

mentes

0

4907 00 30

Bankjegy

mentes

0

4907 00 90

Bélvegzőlenyomattal ellátott papír; csekk űrlap; részvény, értékpapír vagy
kötvény és hasonló okmányok:

mentes

0

4908 10 00

Üvegesíthető levonókép (levonómatrica)

mentes

0

4908 90 00

Levonókép (levonómatrica) (az üvegesíthető kivételével)

mentes

0

4909 00 10

Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap

mentes

0

4909 00 90

Nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, il
lusztrálva, díszítve és borítékkal is

mentes

0

4910 00 00

Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is

mentes

0

4911 10 10

Kereskedelmi katalógus

mentes

0

4911 10 90

Kereskedelmi reklámanyag és hasonló (a katalógustól eltérő)

mentes

0

4911 91 00

Máshol nem említett kép, nyomat és fénykép

mentes

0

4911 99 00

Máshol nem említett nyomtatvány

mentes

0

5001 00 00

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

mentes

0

5002 00 00

Nyersselyem (nem sodorva)

mentes

0

5003 00 00

Selyemhulladék, beleérve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonal
hulladékot, a foszlatott anyagot is

mentes

0

5004 00 10

Selyemfonal, fehérítetlen, tisztított vagy fehérített (a selyemhulladékból
sodort fonal és a a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű kivé
telével)

4

0
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5004 00 90

Selyemfonal, (a fehérítetlen, tisztított vagy fehérített, a selyemhulladék ból
sodort fonal és a a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű
kivételével)

4

0

5005 00 10

Fehérítetlen, mosott vagy fehérített fonal selyemhulladékból (a a kiskeres
kedelem számára szokásos kiszerelésű kivételével)

2,9

0

5005 00 90

Fonal selyemhulladékból (a fehérítetlen, mosott vagy fehérített, vala mint
a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű kivételével)

2,9

0

5006 00 10

Selyemfonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a se
lyemhulladékból sodort fonal kivételével)

5

0

5006 00 90

Fonal selyemkócból vagy más selyemhulladékból, a kiskereskedelem
számára szokásos kiszerelésben selyemhernyóbél

2,9

0

5007 10 00

Szövet burettselyemből

3

0

5007 20 11

Krepp, legalább 85 tömegszázalék selyem- vagy selyemhulladék-tarta
lommal, fehérítetlen, tisztított vagy fehérített

6,9

0

5007 20 19

Krepp, legalább 85 tömegszázalék selyem- vagy selyemhulladék-tarta
lommal (a fehérítetlen, tisztított vagy fehérített kivételével)

6,9

0

5007 20 21

Kínai nyersselyem, habutai, honan, santungselyem, festetlen nyers se
lyem és hasonló távol-keleti szövet, tiszta selyemből, simán szövött, fe
hérítetlen és a mosást kivéve minden további kikészítés nélkül (a se
lyemkóccal vagy más selyemhulladékkal, illetve más textilanyaggal ke
vert kivételével)

5,3

0

5007 20 31

Kínai nyersselyem, habutai, honan, santungselyem, festetlen nyers se
lyem és hasonló távol-keleti szövet, tiszta selyemből, simán szövött (a
fehérítetlen és a mosást kivéve minden további kikészítés nélküli, va lamint
a selyemkóccal vagy más selyemhulladékkal, illetve más texti lanyaggal
kevert kivételével)

7,5

0

5007 20 39

Kínai nyersselyem, habutai, honan, santungselyem, festetlen nyers se
lyem és hasonló távol-keleti szövet, tiszta selyemből (a simán szövött,
valamint a selyemkóccal vagy más selyemhulladékkal, illetve más texti
lanyaggal kevert kivételével)

7,5

0

5007 20 41

Áttetsző szövet (nyitott szövés) legalább 85 tömegszázalék selyemvagy selyemhulladék-tartalommal

7,2

0

5007 20 51

Sűrűn szőtt szövet, legalább 85 tömegszázalék selyem- vagy selyemhul
ladék-tartalommal, fehérítetlen, tisztított vagy fehérített (a krepp, vala
mint a kínai nyersselyem, habutai, honan, santungselyem, festetlen
nyers selyem és hasonló távol-keleti, tiszta selyemből készükt szövet ki
vételével)

7,2

0

5007 20 59

Sűrűn szőtt szövet, legalább 85 tömegszázalék selyem- vagy selyemhul
ladék-tartalommal, festett (a krepp, valamint a kínai nyersselyem, habu tai,
honan, santungselyem, festetlen nyers selyem és hasonló távol-ke leti,
tiszta selyemből készükt szövet kivételével)

7,2

0
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5007 20 61

Sűrűn szőtt szövet, különböző színű fonalból, legalább 85 tömegszáza lék
selyem- vagy selyemhulladék-tartalommal, 57 cm-nél nagyobb, de
legfeljebb 75 cm szélességben (a krepp, valamint a kínai nyersselyem,
habutai, honan, santungselyem, festetlen nyers selyem és hasonló távolkeleti, tiszta selyemből készükt szövet kivételével)

7,2

0

5007 20 69

Sűrűn szőtt szövet, különböző színű fonalból, legalább 85 tömegszáza lék
selyem- vagy selyemhulladék-tartalommal (a 57 cm-nél nagyobb, de
legfeljebb 75 cm szélességű, a krepp, valamint a kínai nyersselyem, ha
butai, honan, santungselyem, festetlen nyers selyem és hasonló távolkeleti, tiszta selyemből készükt szövet kivételével)

7,2

0

5007 20 71

Sűrűn szőtt szövet, legalább 85 tömegszázalék selyem- vagy selyemhul
ladék-tartalommal, nyomott (a krepp, valamint a kínai nyersselyem, ha
butai, honan, santungselyem, festetlen nyers selyem és hasonló távolkeleti, tiszta selyemből készükt szövet kivételével)

7,2

0

5007 90 10

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt selyem- vagy
selyemhulladék-tartalommal, fehérítetlen, tisztított vagy fehérített

6,9

0

5007 90 30

Festett szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt selyemvagy selyemhulladék-tartalommal

6,9

0

5007 90 50

Szövet különféle színű fonalakból, 85 tömegszázaléknál kevesebb, de
túlnyomórészt selyem- vagy selyemhulladék-tartalommal

6,9

0

5007 90 90

Nyomott szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt se lyemvagy hulladékselyem- [schappe-] tartalommal

6,9

0

5101 11 00

Zsíros nyírott gyapjú, beleértve az állaton mosott gyapjút is, nem kár
tolva, nem fésülve

mentes

0

5101 19 00

Zsíros gyapjú, beleértve az állaton mosott gyapjút is, nem kártolva, nem
fésülve (a nyírott kivételével)

mentes

0

5101 21 00

Zsírtalanított, nem karbonizált nyírott gyapjú, nem kártolva, nem fé
sülve

mentes

0

5101 29 00

Zsírtalanított, nem karbonizált gyapjú, nem kártolva, nem fésülve (a
nyírott gyapjú kivételével)

mentes

0

5101 30 00

Karbonizált gyapjú, nem kártolva, nem fésülve

mentes

0
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5102 11 00

Kasmír kecske szőre nem kártolva, nem fésülve

mentes

0

5102 19 10

Angóranyúl szőre, nem kártolva, nem fésülve

mentes

0

5102 19 30

Alpaka, láma vagy vikunya szőre, nem kártolva, nem fésülve

mentes

0

5102 19 40

Teve vagy jak, angóra-, tibeti és hasonló kecske szőre, nem kártolva,
nem fésülve

mentes

0

5102 19 90

Nyúl (az angóra kivételével), hód, nutria és pézsmapatkány szőre, nem
kártolva, nem fésülve

mentes

0

5102 20 00

Durva állati szőr nem kártolva, nem fésülve (a seprű és kefe készítésé hez
használt gyapjú, szőr és sörte, valamint a sörényből és farokszőrből
származó lószőr kivételével)

mentes

0

5103 10 10

Fésűkóc gyapjúból vagy finom állati szőrből, nem karbonizált (a foszla
tott anyag kivételével)

mentes

0

5103 10 90

Fésűkóc gyapjúból vagy finom állati szőrből, karbonizált (a foszlatott
anyag kivételével)

mentes

0

5103 20 10

Hulladék gyapjúból vagy finom állati szőrből

mentes

0

5103 20 91

Nem karbonizált hulladék gyapjúból vagy finom állati szőrből (a fonal
hulladék, a fésűkóc és a foszlatott anyag kivételével)

mentes

0

5103 20 99

Karbonizált hulladék gyapjúból vagy finom állati szőrből (a fonalhulla
dék, a fésűkóc és a foszlatott anyag kivételével)

mentes

0

5103 30 00

Szőrhulladék durva állati szőrből, beleértve a fonalhulladékot is (a fosz
latott anyag, a seprű és kefe készítéséhez használt szőr és sörte hulla
déka, valamint a sörényből és farokszőrből származó lószőr hulladéka
kivételével)

mentes

0

5104 00 00

Foszlatott anyag gyapjúból vagy finom vagy durva állati szőrből, nem
kártolva, nem fésülve

mentes

0

5105 10 00

Kártolt gyapjú

2

0

5105 21 00

Fésült gyapjú darabokban (bolyhosítva)

2

0

5105 29 00

Fésült gyapjú (a darabokból álló (bolyhosított) kivételével)

2

0

5105 31 00

Kasmír kecske szőre kártolva vagy fésülve

2

0

5105 39 10

Finom állati szőr kártolva (a kasmír kecske gyapja és szőre kivételével)

2

0
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5105 39 90

Finom állati szőr fésülve (a kasmír kecske gyapja és szőre kivételével)

2

0

5105 40 00

Kártolt vagy fésült durva állati szőr

2

0

5106 10 10

Kártolt fehérítetlen gyapjúfonal legalább 85 tömegszázalék gyapjútarta
lommal (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerésű kivételével)

3,8

0

5106 10 90

Kártolt gyapjúfonal legalább 85 tömegszázalék gyapjútartalommal (a fe
hérítetlen és a kiskereskedelem számára szokásos kiszerésű kivételével)

3,8

0

5106 20 10

Kártolt gyapjúfonal túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kisebb
gyapjútartalommal, legalább 85 százalék gyapjú- és finom állati szőrtartalommal (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerésű kivételével)

3,8

0

5106 20 91

Fehérítetlen kártolt gyapjúfonal túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál
kisebb gyapjútartalommal (a legalább 85 százalék gyapjú- és finom ál lati
szőr-tartalommal rendelkező, valamint a kiskereskedelem számára szokásos
kiszerésű kivételével)

4

0

5106 20 99

Kártolt gyapjúfonal túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kisebb
gyapjútartalommal (a fehérítetlen, a legalább 85 százalék gyapjú- és fi
nom állati szőr-tartalommal rendelkező, valamint a kiskereskedelem
számára szokásos kiszerésű kivételével)

4

0

5107 10 10

Fésült gyapjúfonal legalább 85 tömegszázalék gyapjútartalommal, fehé
rítetlen (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerésű kivételével)

3,8

0

5107 10 90

Fésült gyapjú fonal legalább 85 tömegszázalék gyapjútartalommal (a fe
hérítetlen és a kiskereskedelem számára szokásos kiszerésű kivételével)

3,8

0

5107 20 10

Fésült fehérítetlen gyapjúfonal túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál
kisebb gyapjútartalommal, legalább 85 százalék gyapjú- és finom állati
szőr-tartalommal (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerésű kivéte lével)

4

0

5107 20 30

Fésült gyapjúfonal túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb
gyapjútartalommal, legalább 85 százalék gyapjú- és finom állati szőrtartalommal (a fehérítetlen és a kiskereskedelem számára szokásos ki
szerésű kivételével)

4

0

5107 20 51

Fésült fehérítetlen gyapjúfonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túl
nyomórészt gyapjútartalommal, elsősorban vagy kizárólag szintetikus
vágott szállal keverve (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerésű
kivételével)

4

0

5107 20 59

Fésült gyapjúfonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
gyapjútartalommal, elsősorban vagy kizárólag szintetikus vágott szállal
keverve (a fehérítetlen és a kiskereskedelem számára szokásos kiszerésű
kivételével)

4

0

5107 20 91

Fésült fehérítetlen gyapjú fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túl
nyomórészt gyapjútartalommal (az elsősorban vagy kizárólag szinteti kus
vágott szállal kevert fonal, a legalább 85 százalék gyapjú- és finom állati
szőr-tartalommal rendelkező fonal, valamint a kiskereskedelem számára
szokásos kiszerésű kivételével)

4

0
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5107 20 99

Fésült gyapjúfonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
gyapjútartalommal (a fehérítetlen, az elsősorban vagy kizárólag szinteti kus
vágott szállal kevert fonal, a legalább 85 százalék gyapjú- és finom állati
szőr-tartalommal rendelkező fonal, valamint a kiskereskedelem számára
szokásos kiszerésű kivételével)

4

0

5108 10 10

Kártolt fonal finom állati szőrből, fehérítetlen (a kiskereskedelem szá mára
szokásos kiszerésű kivételével)

3,2

0

5108 10 90

Kártolt fonal finom állati szőrből (a fehérítetlen fonal, a gyapjúfonal,
valamint a kiskereskedelem számára szokásos kiszerésű kivételével)

3,2

0

5108 20 10

Fésült fonal finom állati szőrből, fehérítetlen (a kiskereskedelem szá mára
szokásos kiszerésű kivételével)

3,2

0

5108 20 90

Fésült fonal finom állati szőrből (a fehérítetlen fonal, a gyapjúfonal, va
lamint a kiskereskedelem számára szokásos kiszerésű kivételével)

3,2

0

5109 10 10

Fonal legalább 85 tömegszázalék gyapjú- vagy finomállatiszőr-tarta
lommal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben, 125 g-ot
meghaladó, de legfeljebb 500 g tömegű gombolyagban vagy motring
ban

3,8

0

5109 10 90

Fonal legalább 85 tömegszázalék gyapjú- vagy finomállatiszőr-tarta
lommal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a 125 g-ot
meghaladó, de legfeljebb 500 g tömegű gombolyagban vagy motring
ban kiszerelt kivételével)

5

0

5109 90 10

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt gyapjú- vagy fi
nomállatiszőr-tartalommal, a kiskereskedelem számára szokásos kisze
relésben, 125 g-ot meghaladó, de legfeljebb 500 g tömegű gombolyag ban
vagy motringban

5

0

5109 90 90

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt gyapjú- vagy fi
nomállatiszőr-tartalommal, a kiskereskedelem számára szokásos kisze
relésben (a 125 g-ot meghaladó, de legfeljebb 500 g tömegű gombo
lyagban vagy motringban kiszerelt kivételével)

5

0

5110 00 00

Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal, beleértve a paszomá
nyozott lószőrfonalat is, a kiskereskedelem számára szokásos kiszere
lésben is (a nem összekötött lószőr és fonal kivételével)

3,5

0

5111 11 00

Szövet legalább 85 tömegszázalék kártoltgyapjú- vagy kártoltfinomálla
tiszőr-tartalommal, legfeljebb 300 g/m 2 tömegben

8

0

5111 19 10

Szövet legalább 85 tömegszázalék kártoltgyapjú- vagy kártoltfinomálla
tiszőr-tartalommal. 300 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 450 g/m 2 tö
megben (az 5911 vtsz. alatt meghatározott, műszaki célra szőtt szövet
kivételével)

8

0

5111 19 90

Szövet legalább 85 tömegszázalék kártoltgyapjú- vagy kártoltfinomálla
tiszőr-tartalommal. 450 g/m2-t meghaladó tömegben (az 5911 vtsz. alatt
meghatározott, műszaki célra szőtt szövet kivételével)

8

0

5111 20 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt kártoltgyapjúvagy kártoltfinomállatiszőr-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag
szintetikus vagy mesterséges szállal keverve

8

0
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5111 30 10

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt kártoltgyapjúvagy kártoltfinomállatiszőr-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag
szintetikus vagy mesterséges vágott szállal keverve, legfeljebb 300 g/m 2
tömegben

8

0

5111 30 30

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt kártoltgyapjúvagy kártoltfinomállatiszőr-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag
szintetikus vagy mesterséges vágott szállal keverve, 300 g/m2-t megha
ladó, de legfeljebb 450 g/m 2 tömegben

8

0

5111 30 90

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt kártoltgyapjúvagy kártoltfinomállatiszőr-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag
szintetikus vagy mesterséges vágott szállal keverve, 450 g/m2-t megha ladó
tömegben

8

0

5111 90 10

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt kártoltgyapjúvagy kártoltfinomállatiszőr-tartalommal és 10 tömegszázaléknál keve
sebb selyem- vagy selyemhulladék-tartalommal (az elsősorban vagy ki
zárólag szintetikus vagy mesterséges szállal vagy vágott szállal kevert
kivételével)

7,2

0

5111 90 91

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt kártoltgyapjúvagy kártoltfinomállatiszőr-tartalommal, legfeljebb 300 g/m2 tömegben (az
elsősorban vagy kizárólag szintetikus vagy mesterséges végtelen vagy
vágott műszállal kevert és a kevesebb mint 10 tömegszázalékban selymet
vagy selyemhulladékot tartalmazó kivételével)

8

0

5111 90 93

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt fésültgyapjúvagy fésültfinomállatiszőr-tartalommal, 300 g/m2-t meghaladó, de leg
feljebb 450 g/m2 tömegben (az elsősorban vagy kizárólag szintetikus vagy
mesterséges végtelen vagy vágott szállal kevert és a kevesebb mint 10
tömegszázalékban selymet vagy selyemhulladékot tartalmazó kivéte lével)

8

0

5111 90 99

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt kártoltgyapjúvagy kártoltfinomállatiszőr-tartalommal, 450 g/m2-t meghaladó tömeg ben
(az elsősorban vagy kizárólag szintetikus vagy mesterséges végtelen vagy
vágott szállal kevert és a kevesebb mint 10 tömegszázalékban selymet
vagy selyemhulladékot tartalmazó kivételével)

8

0

5112 11 00

Szövet legalább 85 tömegszázalék fésűsgyapjú- vagy fésűsfinomállati
szőr-tartalommal és legfeljebb 200 g/m2 tömegben (az 5911 vtsz. alá
tartozó, műszaki célra szőtt szövet kivételével)

8

0

5112 19 10

Szövet legalább 85 tömegszázalék kártoltgyapjú- vagy kártoltfinomálla
tiszőr-tartalommal. 200 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 375 g/m 2 tö
megben (az 5911 vtsz. alatt meghatározott, műszaki célra szőtt szövet
kivételével)

8

0

5112 19 90

Szövet legalább 85 tömegszázalék kártoltgyapjú- vagy kártoltfinomálla
tiszőr-tartalommal. 375 g/m2-t meghaladó tömegben (az 5911 vtsz. alatt
meghatározott, műszaki célra szőtt szövet kivételével)

8

0

5112 20 00

Elsősorban vagy kizárólag végtelen műszállal kevert szövet 85 tömeg
százaléknál kevesebb, de túlnyomórészt fésűsgyapjú- vagy fésűsfinomál
latiszőr-tartalommal (az 5911 vtsz. alá tartozó, műszaki célra szőtt
szövet kivételével)

8

0
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5112 30 10

Szövet túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál nagyobb fésültgyapjú- vagy
fésültfinomállatiszőr-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag szin tetikus
vagy mesterséges vágott szállal keverve, legalább 200 g/m2 tö megben (az
5911 vtsz. alá tartozó, műszaki célra szőtt szövet kivételé vel)

8

0

5112 30 30

Szövet túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál nagyobb fésültgyapjú- vagy
fésültfinomállatiszőr-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag szin tetikus
vagy mesterséges vágott szállal keverve, 200 g/m2-t meghaladó, de
legfeljebb 375 g/m2 tömegben (az 5911 vtsz. alá tartozó, műszaki célra
szőtt szövet kivételével)

8

0

5112 30 90

Szövet túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál nagyobb fésültgyapjú- vagy
fésültfinomállatiszőr-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag szin tetikus
vagy mesterséges vágott szállal keverve, 375 g/m 2-t meghaladó tömegben
(az 5911 vtsz. alá tartozó, műszaki célra szőtt szövet kivéte lével)

8

0

5112 90 10

Szövet túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál nagyobb fésültgyapjú- vagy
fésültfinomállatiszőr-tartalommal és 10 tömegszázaléknál keve sebb
selyem- vagy selyemhulladék-tartalommal (az elsősorban vagy ki zárólag
végtelen vagy vágott szintetikus vagy mesterséges szállal kevert és az 5911
vtsz. alá tartozó, műszaki célra szőtt szövet kivételével)

7,2

0

5112 90 91

Szövet túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál nagyobb fésültgyapjú- vagy
fésültfinomállatiszőr-tartalommal, legfeljebb 200 g/m 2 tömegben (az
elsősorban vagy kizárólag szintetikus vagy mesterséges végtelen vagy
vágott szállal kevert, a kevesebb mint 10 tömegszázalékban sely met vagy
selyemhulladékot tartalmazó, valamint az 5911 vtsz. alá tar tozó, műszaki
célra szőtt szövet kivételével)

8

0

5112 90 93

Szövet túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál nagyobb fésültgyapjú- vagy
fésültfinomállatiszőr-tartalommal, 200 g/m2-t meghaladó, de leg feljebb
375 g/m2 tömegben (az elsősorban vagy kizárólag szintetikus vagy
mesterséges végtelen vagy vágott szállal kevert, a kevesebb mint 10
tömegszázalékban selymet vagy selyemhulladékot tartalmazó, vala mint
az 5911 vtsz. alá tartozó, műszaki célra szőtt szövet kivételével)

8

0

5112 90 99

Szövet túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál nagyobb fésültgyapjú- vagy
fésültfinomállatiszőr-tartalommal, 375 g/m2-t meghaladó tömeg ben (az
elsősorban vagy kizárólag szintetikus vagy mesterséges végtelen vagy
vágott szállal kevert, a kevesebb mint 10 tömegszázalékban sely met vagy
selyemhulladékot tartalmazó, valamint az 5911 vtsz. alá tar tozó, műszaki
célra szőtt szövet kivételével)

8

0

5113 00 00

Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből (az 5911 vtsz. alá tartozó,
műszaki célra szőtt szövet kivételével)

5,3

0

5201 00 10

Pamut nem kártolva, nem fésülve, szívóképessé tett vagy fehérített

mentes

0

5201 00 90

Pamut nem kártolva, nem fésülve (a szívóképessé tett vagy fehérített ki
vételével)

mentes

0

5202 10 00

Pamutfonal-hulladék, beleértve a cérnahulladékot is

mentes

0

5202 91 00

Foszlatott anyag pamutból

mentes

0
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5202 99 00

Pamuthulladék (a fonalhulladék, cérnahulladék és foszlatott anyag kivé
telével)

mentes

0

5203 00 00

Pamut kártolva vagy fésülve

mentes

0

5204 11 00

Varrócérna legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal (a kiskereske delem
számára szokásos kiszerelésű kivételével)

4

0

5204 19 00

Varrócérna 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamuttar
talommal (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű kivételével)

4

0

5204 20 00

Pamut varrócérna a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

5

0

5205 11 00

Egyágú pamutfonal nem fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal és legalább 714,29 decitex lineáris sűrűséggel (metri kus
száma legalább 14) lineáris sűrűséggel (a kiskereskedelem számára szokásos
kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 12 00

Egyágú pamutfonal nem fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, lineáris sűrűsége 714,29 decitexnél kisebb, de leg
alább 232,56 decitex (metrikus száma 14-et meghaladó, de legfeljebb
43) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fo nal
kivételével)

4

0

5205 13 00

Egyágú pamutfonal nem fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, lineáris sűrűsége 232,56 decitexnél kisebb, de leg
alább 192,31 decitex (metrikus száma 43-nál nagyobb, de legfeljebb
52) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fo nal
kivételével)

4

0

5205 14 00

Egyágú pamutfonal nem fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, lineáris sűrűsége 192,31 decitexnél kisebb, de leg
alább 125 decitex (metrikus száma 52-nál nagyobb, de legfeljebb 80) (a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal ki
vételével)

4

0

5205 15 10

Egyágú pamutfonal nem fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, lineáris sűrűsége 125 decitexnél kisebb, de legalább
83,33 decitex (metrikus száma 80-nál nagyobb, de legfeljebb 120) (a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal ki
vételével)

4,4

0

5205 15 90

Egyágú pamutfonal nem fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal és 83,33 decitexnél nagyobb lineáris sűrűséggel (met
rikus száma 120-nál nagyobb) (a kiskereskedelem számára szokásos ki
szerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 21 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttar
talommal és legalább 714,29 decitex lineáris sűrűséggel (metrikus
száma legfeljebb 14) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű
varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 22 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttar
talommal, lineáris sűrűsége legalább 232,56 decitex, de 714,29 decitex nél
kisebb (metrikus száma 14-nál nagyobb, de legfeljebb 43) (a kkiske
reskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételé vel)

4

0
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5205 23 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttar
talommal, lineáris sűrűsége legalább 192,31 decitex, de 232,56 decitex nél
kisebb (metrikus száma 43-nál nagyobb, de legfeljebb 52) (a kkiske
reskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételé vel)

4

0

5205 24 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttar
talommal, lineáris sűrűsége legalább 125 decitex, de 192,31 decitexnél
kisebb (metrikus száma 52-nál nagyobb, de legfeljebb 80) (a kkiskeres
kedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 26 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttar
talommal, lineáris sűrűsége legalább 106,38 decitex, de 125 decitexnél
kisebb (metrikus száma 80-nál nagyobb, de legfeljebb 94) (a kkiskeres
kedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 27 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttar
talommal, lineáris sűrűsége legalább 83,33 decitex, de 106,38 decitexnél
kisebb (metrikus száma 94-nál nagyobb, de legfeljebb 120) (a kkiskeres
kedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 28 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, legalább 85 tömegszázalék pamuttar
talommal és 83,33 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus
száma 120-nál nagyobb) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszere lésű
varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 31 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal nem fésült rostból, leg alább
85 tömegszázalék pamuttartalommal és egyágú szálanként leg alább
714,29 decitex lineáris sűrűséggel (metrikus száma legfeljebb 14) (a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal ki
vételével)

4

0

5205 32 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott nem fésült rostból, legalább 85 tö
megszázalék pamuttartalommal és egyágú szálanként legalább 232,56
decitex, de 714,29 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus
száma 14-nél nagyobb, de legfeljebb 43) (a kiskereskedelem számára
szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 33 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott nem fésült rostból, legalább 85 tö
megszázalék pamuttartalommal és egyágú szálanként legalább 192,31
decitex, de 232,56 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus
száma 43-nél nagyobb, de legfeljebb 52) (a kiskereskedelem számára
szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 34 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott nem fésült rostból, legalább 85 tö
megszázalék pamuttartalommal és egyágú szálanként legalább 125 de
citex, de 192,31 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 52nél nagyobb, de legfeljebb 80) (a kiskereskedelem számára szokásos
kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 35 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal nem fésült rostból, leg alább
85 tömegszázalék pamuttartalommal és egyágú szálanként 125
decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 80-nál na gyobb) (a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal
kivételével)

4

0
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5205 41 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, legalább 85
tömegszázalék pamuttartalommal és egyes egyágú szálanként leg alább
714,29 decitex lineáris sűrűséggel (metrikus száma legfeljebb 14) (a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal ki
vételével)

4

0

5205 42 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, legalább 85
tömegszázalék pamuttartalommal, az egyes egyágú szálak finomsági száma
714,29 decitexnél kisebb, de legalább 232,56 decitex (metrikus számuk 14et meghaladó, de legfeljebb 43) (a kiskereskedelem számára szokásos
kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 43 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, legalább 85
tömegszázalék pamuttartalommal, az egyes egyágú szálak finomsági száma
232,56 decitexnél kisebb, de legalább 192,31 decitex (metrikus számuk 43et meghaladó, de legfeljebb 52) (a kiskereskedelem számára szokásos
kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 44 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, legalább 85
tömegszázalék pamuttartalommal, az egyes egyágú szálak finomsági száma
192,31 decitexnél kisebb, de legalább 125 decitex (metrikus szá muk 52-et
meghaladó, de legfeljebb 80) (a kiskereskedelem számára szokásos
kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 46 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, legalább 85
tömegszázalék pamuttartalommal, az egyes egyágú szálak finomsági száma
125 decitexnél kisebb, de legalább 106,38 decitex (metrikus szá muk 80-et
meghaladó, de legfeljebb 94) (a kiskereskedelem számára szokásos
kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 47 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, legalább 85
tömegszázalék pamuttartalommal, az egyes egyágú szálak finomsági száma
106,38 decitexnél kisebb, de legalább 83,33 decitex (metrikus számuk
94-et meghaladó, de legfeljebb 120) (a kiskereskedelem szá mára szokásos
kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5205 48 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, legalább 85
tömegszázalék pamuttartalommal és egyágú szálanként 83,33 deci texnél
kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 120-nál nagyobb) (a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal ki
vételével)

4

0

5206 11 00

Egyágú pamutfonal nem fésült rostból, túlnyomórészt, de 85 tömegszá
zaléknál kevesebb pamuttartalommal, legalább 714,29 decitex lineáris
sűrűséggel (metrikus száma legfeljebb 14) (a kiskereskedelmi kiszerelésű
varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5206 12 00

Egyágú pamutfonal túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb
pamuttartalommal, nem fésült rostból és legalább 232,56 decitex, de
714,29 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 14-nál
nagyobb, de legfeljebb 43) (a kiskereskedelem számára szokásos kisze
relésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5206 13 00

Egyágú pamutfonal túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb
pamuttartalommal, nem fésült rostból és legalább 192,31 decitex, de
232,56 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 43-nál
nagyobb, de legfeljebb 52) (a kiskereskedelem számára szokásos kisze
relésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0
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5206 14 00

Egyágú pamutfonal túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb
pamuttartalommal, nem fésült rostból és legalább 125 decitex, de
192,31 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 52-nál
nagyobb, de legfeljebb 80) (a kiskereskedelem számára szokásos kisze
relésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5206 15 00

Egyágú pamutfonal nem fésült rostból, túlnyomórészt, de 85 tömegszá
zaléknál kevesebb pamuttartalommal és 125 decitexnél kisebb lineáris
sűrűséggel (metrikus száma 80-nál nagyobb) (a kiskereskedelmi kiszere lésű
varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5206 21 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, túlnyomórészt, de 85 tömegszázalék nál
kevesebb pamuttartalommal, legalább 714,29 decitex lineáris sűrű séggel
(metrikus száma legfeljebb 14) (a kiskereskedelmi kiszerelésű varrócérna és
fonal kivételével)

4

0

5206 22 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, túlnyomórészt, de 85 tömegszázalék nál
kevesebb pamuttartalommal és legalább 232,56 decitex, de 714,29
decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 14-nál nagyobb, de
legfeljebb 43) (a kiskereskedelem számára szokásos kisze relésű varrócérna
és fonal kivételével)

4

0

5206 23 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, túlnyomórészt, de 85 tömegszázalék nál
kevesebb pamuttartalommal és legalább 192,31 decitex, de 232,56
decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 43-nál nagyobb, de
legfeljebb 52) (a kiskereskedelem számára szokásos kisze relésű varrócérna
és fonal kivételével)

4

0

5206 24 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, túlnyomórészt, de 85 tömegszázalék nál
kevesebb pamuttartalommal és legalább 125 decitex, de 192,31 de
citexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 52-nál nagyobb, de
legfeljebb 80) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varró
cérna és fonal kivételével)

4

0

5206 25 00

Egyágú pamutfonal fésült rostból, túlnyomórészt, de 85 tömegszázalék nál
kevesebb pamuttartalommal és 125 decitexnél kisebb lineáris sűrű séggel
(metrikus száma 80-nál nagyobb) (a kiskereskedelmi kiszerelésű varrócérna
és fonal kivételével)

4

0

5206 31 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal nem fésült rostból, túl
nyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal és
legalább 714,29 decitex lineáris sűrűséggel (metrikus száma legfeljebb
14) (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fo nal
kivételével)

4

0

5206 32 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal nem fésült rostból, túl
nyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal és
legalább 232,56 decitex, de 714,29 decitexnél kisebb lineáris sűrűség gel
(metrikus száma 14-nél nagyobb, de legfeljebb 43) (a kiskereskede lem
számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5206 33 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal nem fésült rostból, túl
nyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal és
legalább 192,31 decitex, de 232,56 decitexnél kisebb lineáris sűrűség gel
(metrikus száma 43-nél nagyobb, de legfeljebb 52) (a kiskereskede lem
számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0
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5206 34 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal nem fésült rostból, túl
nyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal és
legalább 125 decitex, de 192,31 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel
(metrikus száma 52-nél nagyobb, de legfeljebb 80) (a kiskereskedelem
számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5206 35 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal nem fésült rostból, túl
nyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal, és 125
decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 80-nál na gyobb) (a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal
kivételével)

4

0

5206 41 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, túlnyomó
részt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal és legalább
714,29 decitex lineáris sűrűséggel (metrikus száma legfeljebb 14) (a kis
kereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivéte
lével)

4

0

5206 42 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, túlnyomó
részt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal és legalább
232,56 decitex, de 714,29 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metri kus
száma 14-nél nagyobb, de legfeljebb 43) (a kiskereskedelem szá mára
szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5206 43 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, túlnyomó
részt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal és legalább
192,31 decitex, de 232,56 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metri kus
száma 43-nél nagyobb, de legfeljebb 52) (a kiskereskedelem szá mára
szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5206 44 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, túlnyomó
részt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal és legalább 125
decitex, de 192,31 decitexnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma
52-nél nagyobb, de legfeljebb 80) (a kiskereskedelem számára szokásos
kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5206 45 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott pamutfonal fésült rostból, túlnyomó
részt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal és 125 deci
texnél kisebb lineáris sűrűséggel (metrikus száma 80-nél nagyobb) (a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal ki
vételével)

4

0

5207 10 00

Pamutfonal legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, a kiskereske
delem számára szokásos kiszerelésben (a varrócérna kivételével)

5

0

5207 90 00

Pamutfonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a var
rócérna kivételével)

5

0

5208 11 10

Vászonkötésű pamutszövet kötszer és orvosi géz gyártásához, legalább 85
tömegszázalék pamuttartalommal, legfeljebb 100 g/m 2 tömegben,
fehérítetlen

8

0

5208 11 90

Vászonkötérű fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, legfeljebb 100 g/m2 tömegben (a kötszer és orvosi géz
gyártásához használt szövet kivételével)

8

0
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5208 12 16

Vászonkötésű fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, 100 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 130 g/m2 tömeg ben,
amelynek szélessége legfeljebb 165 cm

8

0

5208 12 19

Vászonkötésű fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, 100 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 130 g/m2 tömeg ben,
amelynek szélessége 165 cm-t meghaladó

8

0

5208 12 96

Vászonkötésű fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, 130 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 200 g/m2 tömeg ben,
amelynek szélessége legfeljebb 165 cm

8

0

5208 12 99

Vászonkötésű fehérítetlen pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, 130 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 200 g/m2 tömeg ben,
amelynek szélessége 165 cm-t meghaladó

8

0

5208 13 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és
legfeljebb 200 g/m2 tömegben, fehérítetlen

8

0

5208 19 00

Pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és legfel jebb
200 g/m2 tömegben, fehérítetlen (a három- vagy négyfonalas sá volykötésű
szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkö tésű szövet
kivételével)

8

0

5208 21 10

Vászonkötésű pamutszövet kötszer és orvosi géz gyártásához, legalább 85
tömegszázalék pamuttartalommal, legfeljebb 100 g/m 2 tömegben, fehérített

8

0

5208 21 90

Vászonkötérű fehérített pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, legfeljebb 100 g/m2 tömegben (a kötszer és orvosi géz
gyártásához használt szövet kivételével)

8

0

5208 22 16

Vászonkötésű fehérített pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, 100 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 130 g/m2 tömeg ben,
amelynek szélessége legfeljebb 165 cm

8

0

5208 22 19

Vászonkötésű fehérített pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, 100 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 130 g/m2 tömeg ben,
amelynek szélessége 165 cm-t meghaladó

8

0

5208 22 96

Vászonkötésű fehérített pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, 130 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 200 g/m2 tömeg ben,
amelynek szélessége legfeljebb 165 cm

8

0

5208 22 99

Vászonkötésű fehérített pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pa
muttartalommal, 130 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 200 g/m2 tömeg ben,
amelynek szélessége 165 cm-t meghaladó

8

0

5208 23 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és
legfeljebb 200 g/m2 tömegben, fehérített

8

0
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5208 29 00

Pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és legfel jebb
200 g/m2 tömegben, fehérített (a három- vagy négyfonalas sávoly kötésű
szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szövet
kivételével)

8

0

5208 31 00

Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalom mal
és legfeljebb 100 g/m 2 tömegben, festett

8

0

5208 32 16

Vászonkötésű festett pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamut
tartalommal, 100 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 130 g/m 2 tömegben,
amelynek szélessége legfeljebb 165 cm

8

0

5208 32 19

Vászonkötésű festett pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamut
tartalommal, 100 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 130 g/m2 tömegben,
amelynek szélessége 165 cm-t meghaladó

8

0

5208 32 96

Vászonkötésű festett pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamut
tartalommal, 130 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 200 g/m 2 tömegben,
amelynek szélessége legfeljebb 165 cm

8

0

5208 32 99

Vászonkötésű festett pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamut
tartalommal, 130 g/m 2-t meghaladó, de legfeljebb 200 g/m 2 tömegben,
amelynek szélessége 165 cm-t meghaladó

8

0

5208 33 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és
legfeljebb 200 g/m2 tömegben, festett

8

0

5208 39 00

Pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és legfel jebb
200 g/m2 tömegben, festett (a három- vagy négyfonalas sávolykö tésű
szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szö vet
kivételével)

8

0

5208 41 00

Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalom mal
és legfeljebb 100 g/m 2 tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5208 42 00

Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalom mal
és 100 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 200 g/m2 tömegben, kü lönböző
színű fonalakból

8

0

5208 43 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és
legfeljebb 200 g/m2 tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5208 49 00

Pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és legfel jebb
200 g/m2 tömegben, különböző színű fonalakból (a három- vagy
négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a
vászonkötésű szövet kivételével)

8

0
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5208 51 00

Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalom mal
és legfeljebb 100 g/m 2 tömegben, nyomott

8

0

5208 52 00

Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalom mal
és 100 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 200 g/m2 tömegben, nyo mott

8

0

5208 59 10

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és
legfeljebb 200 g/m2 tömegben, nyomott

8

0

5208 59 90

Pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és legfel jebb
200 g/m2 tömegben, nyomott (a három- vagy négyfonalas sávoly kötésű
szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szövet
kivételével)

8

0

5209 11 00

Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalom mal
és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen

8

0

5209 12 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200
g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen

8

0

5209 19 00

Pamutszöveg legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200 g/ m 2-t
meghaladó tömegben, fehérítetlen (a három- vagy négyfonalas sá
volykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkö tésű
szövet kivételével)

8

0

5209 21 00

Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalom mal
és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, fehérített

8

0

5209 22 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200
g/m2-t meghaladó tömegben, fehérített

8

0

5209 29 00

Pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200 g/ m2-t
meghaladó tömegben, fehérített (a három- vagy négyfonalas sá
volykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkö tésű
szövet kivételével)

8

0

5209 31 00

Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalom mal
és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, festett

8

0

5209 32 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200
g/m2-t meghaladó tömegben, festett

8

0

5209 39 00

Pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200 g/ m2-t
meghaladó tömegben, festett (a három- vagy négyfonalas sávoly kötésű
szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szövet
kivételével)

8

0

397

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

5209 41 00

Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalom mal
és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5209 42 00

Denimszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200 g/ m 2-t
meghaladó tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5209 43 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200
g/m2-t meghaladó tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5209 49 00

Pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200 g/ m 2-t
meghaladó tömegben, különböző színű fonalakból (a három- vagy
négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a
vászonkötésű szövet kivételével)

8

0

5209 51 00

Vászonkötésű pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalom mal
és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott

8

0

5209 52 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200
g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott

8

0

5209 59 00

Pamutszövet legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal és 200 g/ m2-t
meghaladó tömegben, nyomott (a három- vagy négyfonalas sá
volykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkö tésű
szövet kivételével)

8

0

5210 11 00

Vászonkötésű pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyo
mórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve
és legfeljebb 200 g/m 2 tömegben, fehérítetlen

8

0

5210 19 00

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és legfeljebb
200 g/m2 tömegben, fehérítetlen

8

0

5210 21 00

Vászonkötésű pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyo
mórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve
és legfeljebb 200 g/m 2 tömegben, fehérített

8

0

5210 29 00

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és legfeljebb
200 g/m2 tömegben, fehérített

8

0

5210 31 00

Vászonkötésű pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyo
mórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve
és legfeljebb 200 g/m 2 tömegben, festett

8

0
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5210 32 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és leg
feljebb 200 g/m2 tömegben, festett

8

0

5210 39 00

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és legfeljebb
200 g/m2 tömegben, festett (a három- vagy négyfonalas sávolykötésű
szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szövet ki
vételével

8

0

5210 41 00

Vászonkötésű pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyo
mórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve
és legfeljebb 200 g/m 2 tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5210 49 00

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és legfeljebb
200 g/m2 tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5210 51 00

Vászonkötésű pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyo
mórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve
és legfeljebb 200 g/m 2 tömegben, nyomott

8

0

5210 59 00

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és legfeljebb
200 g/m2 tömegben, nyomott

8

0

5211 11 00

Vászonkötésű pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyo
mórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve
és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen

8

0

5211 12 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200
g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen

8

0

5211 19 00

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2- t
meghaladó tömegben, fehérítetlen (a három- vagy négyfonalas sávoly
kötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű
szövet kivételével)

8

0

5211 20 00

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2- t
meghaladó tömegben, fehérített

8

0

5211 31 00

Vászonkötésű pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyo
mórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve
és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, festett

8

0
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5211 32 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200
g/m2-t meghaladó tömegben, festett

8

0

5211 39 00

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2- t
meghaladó tömegben, festett (a három- vagy négyfonalas sávolykötésű
szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szövet ki
vételével)

8

0

5211 41 00

Vászonkötésű pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyo
mórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve
és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5211 42 00

Denimszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2- t
meghaladó tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5211 43 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200
g/m2-t meghaladó tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5211 49 10

Jacquard-szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de nagyrészt pamuttar
talommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m 2-t
meghaladó tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5211 49 90

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2- t
meghaladó tömegben, különböző színű fonalakból (a három- vagy
négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, a
denim-, a jacquard- és a vászonkötésű szövet kivételével)

8

0

5211 51 00

Vászonkötésű pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyo
mórészt pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve
és 200 g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott

8

0

5211 52 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű pamutszövet, beleértve a ke
resztsávoly kötésűt is, 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200
g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott

8

0

5211 59 00

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve és 200 g/m2- t
meghaladó tömegben, nyomott (a három- vagy négyfonalas sávolykö tésű
szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is, és a vászonkötésű szö vet
kivételével)

8

0

5212 11 10

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag lennel keverve és legfeljebb
200 g/m2 tömegben, fehérítetlen

8

0
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5212 11 90

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal kevert vagy az el
sősorban vagy kizárólag lennel kevert kivételével, legfeljebb 200 g/m 2
tömegben, fehérítetlen

8

0

5212 12 10

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag lennel keverve és legfeljebb
200 g/m2 tömegben, fehérített

8

0

5212 12 90

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal kevert vagy az el
sősorban vagy kizárólag lennel kevert kivételével, legfeljebb 200 g/m 2
tömegben, fehérített

8

0

5212 13 10

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag lennel keverve és 200 g/m 2-t
meghaladó tömegben, festett

8

0

5212 13 90

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal kevert vagy az el
sősorban vagy kizárólag lennel kevert kivételével, legfeljebb 200 g/m 2
tömegben, festett

8

0

5212 14 10

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag lennel keverve és legfeljebb
200 g/m2 tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5212 14 90

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal kevert vagy az el
sősorban vagy kizárólag lennel kevert kivételével, legfeljebb 200 g/m2
tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5212 15 10

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag lennel keverve és legfeljebb
200 g/m2 tömegben, nyomott

8

0

5212 15 90

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal kevert vagy az el
sősorban vagy kizárólag lennel kevert kivételével, legfeljebb 200 g/m 2
tömegben, nyomott

8

0

5212 21 10

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag lennel keverve és 200 g/m2-nél
nagyobb tömegben, fehérítetlen

8

0

5212 21 90

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal kevert vagy az el
sősorban vagy kizárólag lennel kevert kivételével, 200 g/m2-nél na
gyobb tömegben, fehérítetlen

8

0

5212 22 10

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag lennel keverve és 200 g/m2-nél
nagyobb tömegben, fehérített

8

0
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5212 22 90

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal kevert vagy az el
sősorban vagy kizárólag lennel kevert kivételével, 200 g/m2-nél na
gyobb tömegben, fehérített

8

0

5212 23 10

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag lennel kevert kivételével,
200 g/m2-t meghaladó tömegben, festett

8

0

5212 23 90

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal kevert vagy az el
sősorban vagy kizárólag lennel kevert kivételével, 200 g/m 2-nél kisebb
tömegben, festett

8

0

5212 24 10

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag lennel keverve és 200 g/m2-nél
kisebb tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5212 24 90

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal kevert vagy az el
sősorban vagy kizárólag lennel kevert kivételével, 200 g/m2-nél na
gyobb tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5212 25 10

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, elsősorban vagy kizárólag lennel keverve és 200 g/m2-nél
kisebb tömegben, nyomott

8

0

5212 25 90

Pamutszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt pamut
tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal kevert vagy az el
sősorban vagy kizárólag lennel kevert kivételével, 200 g/m 2-nél kisebb
tömegben, nyomott

8

0

5301 10 00

Len nyersen vagy áztatva

mentes

0

5301 21 00

Len törve vagy tilolva

mentes

0

5301 29 00

Len gerebenezve vagy másképp megmunkálva, de nem fonva (a tört, ti lolt
és áztatott len kivételével)

mentes

0

5301 30 10

Lenkóc

mentes

0

5301 30 90

Lenhulladék, beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is

mentes

0

5302 10 00

Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy áztatva

mentes

0

5302 90 00

Valódi kender (Cannabis sativa L.) megmunkálva, de nem fonva; kender
kóc és -hulladék, beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is (az
áztatott kender kivételével)

mentes

0
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5303 10 00

Juta és más textilháncsrost nyersen vagy áztatva (a len, a valódi kender és a
rami kivételével)

mentes

0

5303 90 00

Juta és más textilháncsrost megmunkálva, de nem fonva; kóc és hulla
dék ilyen rostokból, beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is
(az ilyen fajta rost áztatva, a len, a valódi kender és a rami kivételé vel)

mentes

0

5305 00 00

Kókuszdiórost, abaka (manilakender vagy Musa textilis Nee), rami és
máshol nem említett más növényi eredetű textilszál nyersen vagy meg
munkálva, de nem fonva; kóc, kóchulladék (fésűskóc) és az ilyen rostok
hulladéka, beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is

mentes

0

5306 10 10

Egyágú lenfonal, legalább 833,3 decitex (metrikus számuk legfeljebb 12-es
) lineáris sűrűséggel (a kiskereskedelem számára szokásos kiszere lésű
kivételével)

4

0

5306 10 30

Egyágú lenfonal, 277,8-tól legfeljebb 833,3 decitexig terjedő (metrikus
számuk 12-nél nagyobb, de legfeljebb 36-es ) lineáris sűrűséggel (a kis
kereskedelem számára szokásos kiszerelésű kivételével)

4

0

5306 10 50

Egyágú lenfonal, 277,8 decitexnél kisebb (metrikus számuk 36-nál ki sebb
) lineáris sűrűséggel (a kiskereskedelem számára szokásos kiszere lésű
kivételével)

3,8

0

5306 10 90

Egyágú lenfonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

5

0

5306 20 10

Többágú (sodrott) vagy cérnázott lenfonal (a kiskereskedelem számára
szokásos kiszerelésű kivételével)

4

0

5306 20 90

Többágú (sodrott) vagy cérnázott lenfonal, a kiskereskedelem számára
szokásos kiszerelésben

5

0

5307 10 10

Egyágú jutafonal vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textilháncsrostból
készült fonal, legfeljebb 1 000 decitex lineáris sűrűséggel (metrikus
száma legalább 10)

mentes

0

5307 10 90

Egyágú jutafonal vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textilháncsrostból
készült fonal, 1 000 decitexnél nagyobb lineáris sűrűséggel (metrikus
száma 10-nél kisebb)

mentes

0

5307 20 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott jutafonal vagy az 5303 vtsz. alá tar
tozó más textilháncsrostból készült fonal

mentes

0

5308 10 00

Kókuszdió- (kókuszrost-) fonal

mentes

0

5308 20 10

Kenderfonal (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű kivételé vel)

3

0

5308 20 90

Kenderfonal (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben)

4,9

0
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5308 90 12

Ramifonal legalább 277,8 decitex (metrikus száma legfeljebb 36) lineá ris
sűrűséggel

4

0

5308 90 19

Ramifonal 277,8 decitexnél kisebb (metrikus száma 36-nál kisebb) liná ris
sűrűséggel

3,8

0

5308 90 50

Papírfonal

4

0

5308 90 90

Fonal növényi textilrszálból (a lenfonal, jutafonal vagy az 5303 vtsz.
alá tartozó más textilháncsrostból készült fonal, a kókuszdió- [kókusz
rost-] fonal, a kenderfonal, a papírfonal, a ramifonal és a pamutfonal ki
vételével)

3,8

0

5309 11 10

Lenszövet legalább 85 tömegszázalék lentartalommal, fehérítetlen

8

0

5309 11 90

Lenszövet legalább 85 tömegszázalék lentartalommal, fehérített

8

0

5309 19 00

Lenszövet legalább 85 tömegszázalék lentartalommal, festett, külön böző
színű fonalakból szőtt vagy nyomott

8

0

5309 21 10

Lenszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt lentarta
lommal, fehérítetlen

8

0

5309 21 90

Lenszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt lentarta
lommal, fehérített

8

0

5309 29 00

Lenszövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt lentarta
lommal, festett, különböző színű fonalakból szőtt vagy nyomott

8

0

5310 10 10

Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textilháncsrostból készült
szövet, fehérítetlen, legfeljebb 150 cm szélességben

4

0

5310 10 90

Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textilháncsrostból készült
szövet, fehérítetlen, 150 cm-nél nagyobb szélességben

4

0

5310 90 00

Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textilháncsrostból készült
szövet, fehérített, festett, különböző színű fonalakból szőtt vagy nyo
mott

4

0

5311 00 10

Ramiból készült szövet

8

0

5311 00 90

Szövet más növényi textilszálból; szövet papírfonalból (a lenből, jutá ból,
az 5303 vtsz. alá tartozó más textilháncsrostból, ramiból és pa
mutfonalból készült kivételével)

5,8

0

5401 10 12

Varrócérna (magfonal) pamutszállal körülfont poliészterfonalból (a kis
kereskedelem számára szokásos kiszerelésű kivételével)

4

0
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5401 10 14

Magfonal szintetikus szálból (a kiskereskedelem számára szokásos ki
szerelésű és a pamutszállal körülfont poliészterfonal kivételével)

4

0

5401 10 16

Terjedelmesített varrófonal szintetikus szálból (a magfonal és a kiskeres
kedelem számára szokásos kiszerelésű kivételével)

4

0

5401 10 18

Terjedelmesített varrócérna szintetikus szálból (a magfonal, a terjedelme sített
fonal és a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű kivételé vel)

4

0

5401 10 90

Varrócérna szintetikus szálból, a kiskereskedelem számára szokásos ki
szerelésben

5

0

5401 20 10

Varrócérna mesterséges szálból (a kiskereskedelben szokásos módon ki szerelt
kivételével)

4

0

5401 20 90

Varrócérna mesterséges szálból, a kiskereskedelem számára szokásos ki
szerelésben

5

0

5402 11 00

Nagy szakítószilárdságú végtelen szálból készült fonal aramidokból
(kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal ki
vételével)

4

0

5402 19 00

Nagy szakítószilárdságú végtelen szálból készült fonal nejlonból vagy más
poliamidokból (varrócérna, kiskereskedelem számára szokásos ki
szerelésű fonal és nagy szakítószilárdságú aramidokból készült fonal ki
vételével)

4

0

5402 20 00

Nagy szakítószilárdságú végtelen szálból készült fonal poliészterből
(kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű fonal kivételével)

4

0

5402 31 00

Terjedelmesített végtelen szálból készült fonal nejlonból vagy más poli
amidokból, egyes egyágú szálanként legfeljebb 50 tex lineáris sűrűség gel
(a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt varrócérna és fonal
kivételével)

4

0

5402 32 00

Terjedelmesített végtelen szálból készült fonal nejlonból vagy más poli
amidokból, egyes egyágú szálanként 50 texet meghaladó lineáris sűrű
séggel (a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt varrócérna és
fonal kivételével)

4

0

5402 33 00

Terjedelmesített végtelen szálból készült fonal poliészterből (a kiskeres
kedelem számára szokásos módon kiszerelt kivételével)

4

0

5402 34 00

Terjedelmesített szintetikus végtelen szálból készült fonal polipropilén ből
(a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fo nal
kivételével)

4

0

5402 39 00

Terjedelmesített szintetikus végtelen szálból készült fonal (a kiskereske delem
számára szokásos módon kiszerelt varrócérna, fonal és a terjedel mesített
szintetikus szálból készült polipropilén-, poliészter-, nejlon- vagy más
poliamidfonal kivételével)

4

0

5402 44 00

Szintetikus szálból készült egyágú elasztomerfonal, sodratlan vagy mé
terenként legfeljebb 50 sodrattal (a kiskereskedelem számára szokásos
módon kiszerelt varrócérna, fonal, a terjedelmesített fonal és a végtelen
szálból készült poliészter-, nejlon- vagy más poliamidfonal kivételével)

4

0
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5402 45 00

Végtelen szálból készült fonal nejlonból vagy más poliamidokból, bele
értve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú monofileket is, egyágú,
sodratlan vagy méterenként legfeljebb 50 sodrattal (a kiskereskedelem
számára szokásos módon kiszerelt varrócérna, fonal, az elasztomerfo nal,
a nagy szakítószilárdságú fonal és a terjedelmesített fonal kivételé vel)

4

0

5402 46 00

Végtelen szálból készült fonal poliészterből, beleértve a 67 decitexnél
kisebb finomsági számú monofileket is, egyágú, sodratlan vagy méte
renként legfeljebb 50 sodrattal, terjedelmesítéshez részlegesen előké
szítve (az elasztomerfonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon
kiszerelt varrócérna, fonal és a terjedelmesített fonal kivételével)

4

0

5402 47 00

Végtelen szálból készült fonal poliészterből, beleértve a 67 decitexnél
kisebb finomsági számú monofileket is, egyágú, sodratlan vagy méte
renként legfeljebb 50 sodrattal (az elasztomerfonal, a kiskereskedelem
számára szokásos módon kiszerelt varrócérna, fonal, a terjedelmesített
fonal és a terjedelmesítéshez részlegesen előkészített, végtelen szálból
készült poliészterfonal kivételével)

4

0

5402 48 00

Végtelen szálból készült fonal polipropilénből, beleértve a 67 decitexnél
kisebb finomsági számú monofileket is, egyágú, sodratlan vagy méte
renként legfeljebb 50 sodrattal (az elasztomerfonal, a kiskereskedelem
számára szokásos módon kiszerelt varrócérna, fonal és a terjedelmesített fonal
kivételével)

4

0

5402 49 00

Szintetikus végtelen szálból készült fonal, beleértve a 67 decitexnél ki
sebb finomsági számú szintetikus monofileket is, egyágú, sodratlan
vagy méterenként legfeljebb 50 sodrattal (a kiskereskedelem számára
szokásos módon kiszerelt varrócérna, fonal, a terjedelmesített fonal, az
elasztomerfonal és a végtelen szálból készült poliészter-, nejlon- vagy más
poliamidfonal kivételével)

4

0

5402 51 00

Végtelen szálból készült fonal nejlonból vagy más poliamidokból, bele
értve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú monofileket is, egyágú,
méterenként 50-et meghaladó sodrattal (a kiskereskedelem számára
szokásos módon kiszerelt varrócérna, fonal, a nagy szakítószilárdságú fonal
és a terjedelmesített fonal kivételével)

4

0

5402 52 00

Végtelen szálból készült fonal poliészterből, beleértve a 67 decitexnél
kisebb finomsági számú monofileket is, egyágú, méterenként 50-et
meghaladó sodrattal (a kiskereskedelem számára szokásos módon ki
szerelt varrócérna, fonal és a terjedelmesített fonal kivételével)

4

0

5402 59 10

Végtelen szálból készült fonal polipropilénből, beleértve a 67 decitexnél
kisebb finomsági számú monofileket is, egyágú, méterenként 50-et
meghaladó sodrattal (a kiskereskedelem számára szokásos módon ki
szerelt varrócérna, fonal és a terjedelmesített fonal kivételével)

4

0

5402 59 90

Szintetikus végtelen szálból készült fonal, beleértve a 67 decitexnél ki
sebb finomsági számú szintetikus monofileket is, egyágú, méterenként 50et meghaladó sodrattal (a kiskereskedelem számára szokásos módon
kiszerelt varrócérna, fonal, a terjedelmesített fonal és a végtelen szálból
készült polipropilén-, poliészter-, nejlon- vagy más poliamidfonal kivé
telével)

4

0

5402 61 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott végtelen szálból készült fonal nejlon ból
vagy más poliamidokból, beleértve a 67 decitexnél kisebb finom sági
számú monofileket is (a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt
varrócérna, fonal, a nagy szakítószilárdságú fonal és a terjedel mesített fonal
kivételével)

4

0
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5402 62 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott végtelen szálból készült fonal poliész
terből, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú monofileket is (a
kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt varrócérna, fonal és a
terjedelmesített fonal kivételével)

4

0

5402 69 10

Többágú (sodrott) vagy cérnázott szintetikus végtelen szálból készült fonal
polipropilénből, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú
monofileket is (a kiskereskedelem számára szokásos módon ki szerelt
varrócérna, fonal és a terjedelmesített fonal kivételével)

4

0

5402 69 90

Többágú (sodrott) vagy cérnázott szintetikus végtelen szálból készült
fonal, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú szintetikus
monofileket is (a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt
varrócérna, fonal, a terjedelmesített fonal és a végtelen szálból készült
polipropilén-. poliészter-, nejlon- vagy más poliamidfonal kivételével)

4

0

5403 10 00

Nagy szakítószilárdságú, végtelen szálból készült viszkózaselyem-fonal (a
kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt varrócérna és fo nal
kivételével)

4

0

5403 31 00

Végtelen szálból készült viszkózaselyem-fonal, beleértve a 67 decitexnél
kisebb finomsági számú monofileket is, egyágú, sodratlan vagy méte
renként legfeljebb 120 sodrattal (a varrócérna, a nagy szakítószilárd ságú
fonal és a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fo nal
kivételével)

4

0

5403 32 00

Végtelen szálból készült viszkózaselyem-fonal, beleértve a 67 decitexnél
kisebb finomsági számú monofileket is, egyágú, méterenként 120-nál több
sodrattal (a varrócérna, a nagy szakítószilárdságú fonal és a kiske
reskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal kivételével)

4

0

5403 33 00

Végtelen szálból készült fonal cellulóz-acetátból, beleértve a 67 decitex nél
kisebb finomságú szálból készült monofilt is, egyágú (a varrócérna, a nagy
szakítószilárdságú fonal és a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű
kivételével)

4

0

5403 39 00

Mesterséges végtelen szálból készült fonal, beleértve a 67 decitexnél ki
sebb finomsági számú mesterséges monofileket is, egyágú (a varrócérna, a
végtelen szálból készült viszkózaselyem-fonal és cellulózacetát-fonal,
valamint a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal ki
vételével)

4

0

5403 41 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott végtelen szálból készült viszkózase
lyem-fonal, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomságú szálból készült
monofilt is, egyágú (a varrócérna, a nagy szakítószilárdságú fonal és a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű kivételével)

4

0

5403 42 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott végtelen szálból készült cellulózace tátfonal, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomságú szálból készült
monofilt is, egyágú (a varrócérna, a nagy szakítószilárdságú fonal és a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű kivételével)

4

0

5403 49 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott fonal mesterséges végtelen szálból,
beleértve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú mesterséges monofi
leket is, egyágú (a varrócérna, a végtelen szálból készült viszkózase
lyem-fonal és cellulózacetát-fonal, valamint a kiskereskedelem számára
szokásos módon kiszerelt fonal kivételével)

4

0

5404 11 00

Elasztomer monofil, legalább 67 decitex finomsági számmal és legfel jebb
1 mm átmérővel;

4

0
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5404 12 00

Polipropilén monofil legalább 67 decitex finomsági számmal és legfel
jebb 1 mm átmérővel (az elasztomer kivételével)

4

0

5404 19 00

Szintetikus monofil, legalább 67 decitex finomsági számmal és legfel
jebb 1 mm átmérővel (az elasztomerből és a polipropilénből készült ki
vételével)

4

0

5404 90 11

Csomagoláshoz használt dekoratív szalag polipropilénből, legfeljebb 5
mm látható szélességgel

4

0

5404 90 19

Szalag és hasonlók, pl. mesterséges műszalma, polipropilénből, legfel
jebb 5 mm látható szélességgel (a csomagoláshoz használt dekoratív
szalag kivételével)

4

0

5404 90 90

Szintetikus szalag és hasonlók, pl. mesterséges műszalma, szintetikus textil
anyagból, legfeljebb 5 mm látható szélességgel (a polipropilénből készült
kivételével)

4

0

5405 00 00

Mesterséges végtelen, legalább 67 decitex finomsági számú monofil leg
feljebb 1 mm átmérővel; mesterséges textil anyagból készült, legfeljebb 5
mm látható szélességű szalag és hasonló, pl. mesterséges műszalma

3,8

0

5406 00 00

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

5

0

5407 10 00

Nagy szakítószilárdságú nejlon-, más poliamid- vagy poliészterfonalból
készült szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú, legfel
jebb 1 mm átmérőjű monofilt is

8

0

5407 20 11

Szalagból vagy hasonló termékből készült szövet polietilén vagy polip
ropilén végtelen szálból, beleértve a legalább 67 decitex finomsági
számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, 3 mm-nél kisebb széles
ségben

8

0

5407 20 19

Szalagból vagy hasonló termékből készült szövet polietilén vagy polip
ropilén végtelen szálból, beleértve a legalább 67 decitex finomsági
számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, legalább 3 mm szélesség
ben

8

0

5407 20 90

Szalagból vagy hasonló termékből készült szövet szintetikus végtelen
szálból, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú, legfeljebb 1
mm átmérőjű monofilt is (a polietilénből és polipropilénből készült
kivételével)

8

0

5407 30 00

Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, beleértve a legalább 67
decitex finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, amely
szövet hegyes- vagy derékszögben egymásra helyezett, párhuza mos
textilfonalakból képzett rétegekből áll, és amelynek rétegeit keresz tezési
pontjain ragasztóanyaggal vagy hőkezeléssel erősítik össze

8

0

5407 41 00

Legalább 85 tömegszázalék végtelen szálú nejlont vagy más poliamidot
tartalmazó fonalból készült szövet, beleértve a legalább 67 decitex fi
nomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, fehérítetlen
vagy fehérített

8

0
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5407 42 00

Legalább 85 tömegszázalék végtelen szálú nejlont vagy más poliamidot
tartalmazó fonalból készült szövet, beleértve a legalább 67 decitex fi
nomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, festett

8

0

5407 43 00

Legalább 85 tömegszázalék végtelen szálú nejlont vagy más poliamidot
tartalmazó fonalból készült szövet, beleértve a legalább 67 decitex fi
nomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, különböző színű
fonalakból

8

0

5407 44 00

Legalább 85 tömegszázalék végtelen szálú nejlont vagy más poliamidot
tartalmazó fonalból készült szövet, beleértve a legalább 67 decitex fi
nomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, nyomott

8

0

5407 51 00

Legalább 85 tömegszázalék végtelen, terjedelmesített poliészterszálú fo nalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, fehérítetlen vagy fehérí tett

8

0

5407 52 00

Legalább 85 tömegszázalék végtelen, terjedelmesített poliészterszálú fo nalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, festett

8

0

5407 53 00

Legalább 85 tömegszázalék végtelen, terjedelmesített poliészterszálú fo nalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, különböző színű fona lakból

8

0

5407 54 00

Legalább 85 tömegszázalék végtelen, terjedelmesített poliészterszálú fo nalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, nyomott

8

0

5407 61 10

Legalább 85 tömegszázalék végtelen, nem terjedelmesített poliészter szálú
fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finom sági
számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, fehérítetlen vagy fe hérített

8

0

5407 61 30

Legalább 85 tömegszázalék végtelen, nem terjedelmesített poliészter szálú
fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finom sági
számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, festett

8

0

5407 61 50

Legalább 85 tömegszázalék végtelen, nem terjedelmesített poliészter szálú
fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finom sági
számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, különböző színű fo
nalakból

8

0

5407 61 90

Legalább 85 tömegszázalék végtelen, nem terjedelmesített poliészter szálú
fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finom sági
számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, nyomott

8

0

5407 69 10

Legalább 85 tömegszázalék végtelen, terjedelmesített és nem terjedel
mesített poliészterszálú fonal keverékét tartalmazó szövet, beleértve a
legalább 67 decitex finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű mo
nofilt is, nem kezelve vagy kizárólag fehérítve

8

0
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5407 69 90

Legalább 85 tömegszázalék végtelen, terjedelmesített és nem terjedel
mesített poliészterszálú fonal keverékét tartalmazó szövet, beleértve a
legalább 67 decitex finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű mo
nofilt is, festett, különböző színű fonalakból álló vagy nyomott

8

0

5407 71 00

Legalább 85 tömegszázalék szintetikus végtelen szálból készült fonalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, nem kezelve vagy kizárólag fe
hérítve (a poliészterből, nejlonból vagy más poliamidokból készült vég
telen szálból vagy monofilből készült és a terjedelmesített és nem terje
delmesített poliészterszálú fonal keverékét tartalmazó kivételével)

8

0

5407 72 00

Legalább 85 tömegszázalék szintetikus végtelen szálból készült fonalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, festett (a poliészterből, nejlonból
vagy más poliamidokból készült végtelen szálból vagy monofilből ké
szült és a terjedelmesített és nem terjedelmesített poliészterszálú fonal
keverékét tartalmazó kivételével)

8

0

5407 73 00

Legalább 85 tömegszázalék szintetikus végtelen szálból készült fonalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, különböző színű fonalakból (a
poliészterből, nejlonból vagy más poliamidokból készült végtelen
szálból vagy monofilből készült és a terjedelmesített és nem terjedelme
sített poliészterszálú fonal keverékét tartalmazó kivételével)

8

0

5407 74 00

Legalább 85 tömegszázalék szintetikus végtelen szálból készült fonalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, nyomott (a poliészterből, nejlon ból
vagy más poliamidokból készült végtelen szálból vagy monofilből
készült és a terjedelmesített és nem terjedelmesített poliészterszálú fonal
keverékét tartalmazó kivételével)

8

0

5407 81 00

85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikus végtelen
szálból készült fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex
finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, elsősorban
vagy kizárólag gyapjúval keverve, fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5407 82 00

85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikus végtelen
szálból készült fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex
finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, elsősorban
vagy kizárólag gyapjúval keverve, festett

8

0

5407 83 00

85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikus végtelen
szálból készült fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex
finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, elsősorban
vagy kizárólag gyapjúval keverve, különböző színű fonalakból

8

0

5407 84 00

85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikus végtelen
szálból készült fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex
finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, elsősorban
vagy kizárólag gyapjúval keverve, nyomott

8

0
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5407 91 00

85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikus végtelen
szálból készült fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex
finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, az elsősorban
vagy kizárólag gyapjúval kevert kivételével, fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5407 92 00

85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikus végtelen
szálból készült fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex
finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, az elsősorban
vagy kizárólag gyapjúval kevert kivételével, festett

8

0

5407 93 00

85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikus végtelen
szálból készült fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex
finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, az elsősorban
vagy kizárólag gyapjúval kevert kivételével, különböző színű fonalak ból

8

0

5407 94 00

85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikus végtelen
szálból készült fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex
finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, az elsősorban
vagy kizárólag gyapjúval kevert kivételével, nyomott

8

0

5408 10 00

Nagy szakítószilárdságú viszkózfonalból készült szövet, beleértve a leg
alább 67 decitex finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is

8

0

5408 21 00

Legalább 85 tömegszázalék mesterséges végtelen szálból készült fonalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, fehérítetlen vagy fehérített (a
nagy szakítószilárdságú viszkózfonalból készült kivételével)

8

0

5408 22 10

Legalább 85 tömegszázalék mesterséges végtelen szálból készült fonalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, 135 cm-nél nagyobb, de legfel
jebb 155 cm szélességű, sima, sávolykötésű, keresztsávoly-kötésű vagy
atlaszkötésű (a nagy szakítószilárdságú viszkózfonalból készült kivételé vel)

8

0

5408 22 90

Legalább 85 tömegszázalék mesterséges végtelen szálból készült fonalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is (a 135 cm-nél nagyobb, de leg
feljebb 155 cm szélességű, sima, sávolykötésű, keresztsávoly-kötésű vagy
atlaszkötésű, valamint a nagy szakítószilárdságú viszkózfonalból készült
kivételével)

8

0

5408 23 10

Legalább 85 tömegszázalék mesterséges végtelen szálból készült fonalat
tartalmazó jacquard-szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági
számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, különböző színű fona
lakból, 115 cm-nél nagyobb, de 140 cm-nél kisebb szélességgel, 250 g/ m 2nél kisebb tömegben (a nagy szakítószilárdságú viszkózfonalból ké szült
kivételével)

8

0
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5408 23 90

Legalább 85 tömegszázalék mesterséges végtelen szálból készült fonalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, különböző színű fonalakból (a
115 cm-nél nagyobb, de 140 cm-nél kisebb szélességű és 250 g/m2- nél
kisebb tömegű jacquard-szövet és a nagy szakítószilárdságú visz
kózfonalból készült kivételével)

8

0

5408 24 00

Legalább 85 tömegszázalék mesterséges végtelen szálból készült fonalat
tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex finomsági számú,
legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, nyomott (a nagy szakítószilárd ságú
viszkózfonalból készült kivételével)

8

0

5408 31 00

Túlnyomórészt, de 85 tömegszázaléknál kevesebb mesterséges végtelen
szálból készült fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex
finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, fehérítetlen
vagy fehérített (a nagy szakítószilárdságú viszkózfonalból készült kivé
telével)

8

0

5408 32 00

85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges végtelen
szálból készült fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex
finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, festett (a nagy
szakítószilárdságú viszkózfonalból készült kivételével)

8

0

5408 33 00

85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges végtelen
szálból készült fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex
finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, különböző
színű fonalakból (a nagy szakítószilárdságú viszkózfonalból készült ki
vételével)

8

0

5408 34 00

85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges végtelen
szálból készült fonalat tartalmazó szövet, beleértve a legalább 67 decitex
finomsági számú, legfeljebb 1 mm átmérőjű monofilt is, nyomott (a
nagy szakítószilárdságú viszkózfonalból készült kivételével)

8

0

5501 10 00

Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatáro
zott, végtelen szálból készült fonókábel nejlonból vagy más poliami
dokból

4

0

5501 20 00

Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatáro
zott, végtelen szálból készült fonókábel poliészterekből

4

0

5501 30 00

Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatáro
zott, végtelen szálból készült fonókábel akrilból vagy modakrilból

4

0

5501 40 00

Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatáro
zott, szintetikus végtelen szálból készült fonókábel polipropilénből

4

0

5501 90 00

Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatáro
zott, végtelen szálból készült fonókábel (az akrilból, modakrilból, po
liészterekből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidokból ké szült
végtelen szálból készült kivételével)

4

0
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5502 00 10

Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatáro
zott, mesterséges végtelen szálból készült fonókábel viszkóz műselyem ből

4

0

5502 00 40

Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatáro
zott, szintetikus végtelen szálból készült fonókábel acetátból

4

0

5502 00 80

Az 55. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. pontjában meghatáro
zott, mesterséges végtelen szálból készült fonókábel (a viszkóz műse
lyemből és acetátból készült kivételével)

4

0

5503 11 00

Vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészí tett
szál aramidokból

4

0

5503 19 00

Vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészí tett
szál nejlonból vagy más poliamidokból (az aramidból készült kivé
telével)

4

0

5503 20 00

Vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészí tett
szál poliészterekből

4

0

5503 30 00

Vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészí tett
szál akrilból vagy modakrilból

4

0

5503 40 00

Vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészí tett
szál polipropilénből

4

0

5503 90 10

Nem kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített vágott klór
szál

4

0

5503 90 90

Szintetikus vágott, nem kártolt, fésült vagy más módon fonásra előké
szített szál (a polipropilén, akril, modakril, poliészter, nejlon vagy más
poliamid, továbbá a vágott klórszál kivételével)

4

0

5504 10 00

Vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészí tett
szál viszkóz műselyemből

4

0

5504 90 00

Mesterséges vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra
nem előkészített szál (a viszkóz műselyemből készült kivételével)

4

0

5505 10 10

Vágott nejlonszál vagy más poliamidszál hulladéka, beleértve a kóchul
ladékot (fésűskóc), fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is

4

0

5505 10 30

Vágott polieszterszál hulladéka, beleértve a kóchulladékot (fésűskóc),
fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is

4

0

5505 10 50

Vágott akril- vagy modakrilszál hulladéka, beleértve a kóchulladékot
(fésűskóc), fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is

4

0

413

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

5505 10 70

Vágott polipropilénszál hulladéka, beleértve a kóchulladékot (fésűskóc),
fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is

4

0

5505 10 90

Hulladék szintetikus vágott szálból, beleértve a kóchulladékot (fésűs kóc),
fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is (a vágott polipropilén-, akril-,
modakril-, polieszter-, nejlon- vagy más polamidszál hulladéka
kivételével)

4

0

5505 20 00

Hulladék mesterséges vágott szálból, beleértve a kóchulladékot (fésűs
kóc), fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is

4

0

5506 10 00

Vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál nejlon ból
vagy más poliamidokból

4

0

5506 20 00

Vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál poliész
terből

4

0

5506 30 00

Vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál akrilból
vagy modakrilból

4

0

5506 90 10

Kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített vágott klórszál

4

0

5506 90 90

Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál
(az akril, modakril, poliészter, nejlon vagy más poliamid, továbbá a vágott
klórszál kivételével)

4

0

5507 00 00

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

4

0

5508 10 10

Szintetikus vágott szálból készült varrócérna (a kiskereskedelben szoká sos
kiszerelésű kivételével)

4

0

5508 10 90

Szintetikus vágott szálból készült varrócérna a kiskereskedelem szá mára
szokásos kiszerelésben

5

0

5508 20 10

Mesterséges vágott szálból készült varrócérna (a kiskereskedelben szo
kásos kiszerelésű kivételével)

4

0

5508 20 90

Mesterséges vágott szálból készült varrócérna a kiskereskedelem szá mára
szokásos kiszerelésben

5

0

5509 11 00

Egyágú fonal legalább 85 tömegszázalék vágott nejlonszál- vagy más
poliamidszál-tartalommal (a kiskereskedelem számára szokásos kiszere lésű
varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5509 12 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott fonal legalább 85 tömegszázalék vá gott
nejlonszál- vagy más poliamidszál-tartalommal (a kiskereskedelem számára
szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0
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5509 21 00

Egyágú fonal legalább 85 tömegszázalék vágottpoliészterszál-tartalom mal
(a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fo nal
kivételével)

4

0

5509 22 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott fonal legalább 85 tömegszázalék vá
gottpoliészterszál-tartalommal (a kiskereskedelem számára szokásos ki
szerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5509 31 00

Egyágú fonal legalább 85 tömegszázalék vágottakril- vagy modakril
szál-tartalommal (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű var
rócérna és fonal kivételével)

4

0

5509 32 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott fonal legalább 85 tömegszázalék vá
gottakril- vagy modakrilszál-tartalommal (a kiskereskedelem számára
szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5509 41 00

Egyágú fonal legalább 85 tömegszázalék vágott szintetikusszál-tarta
lommal (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna, fonal
és a vágottakril-, modakril-, poliészter-, nejlon- vagy más polia midszáltartalmú fonal kivételével)

4

0

5509 42 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott fonal legalább 85 tömegszázalék vá gott
szintetikusszál-tartalommal (a kiskereskedelem számára szokásos
kiszerelésű varrócérna, fonal és a vágottakril-, modakril-, poliészter-,
nejlon- vagy más poliamidszál-tartalmú fonal kivételével)

4

0

5509 51 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag mesterséges vágott szál lal
keverve (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal
kivételével)

4

0

5509 52 00

Fonal 50 tömegszázalékot meghaladó, de 85 tömegszázaléknál keve sebb
vágottpoliészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag gyap júval
vagy finom állati szőrrel keverve (a kiskereskedelem számára szo kásos
kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5509 53 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve (a kis
kereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivéte
lével)

4

0

5509 59 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag pamuttal, gyapjúval,
finom állati szőrrel vagy mesterséges vágott szállal kevert kivételével (a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal ki
vételével)

4

0

5509 61 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottakril- vagy
modakrilszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy
finom állati szőrrel keverve (a kiskereskedelem számára szokásos
kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5509 62 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottakril- vagy
modakrilszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal ke verve (a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal
kivételével)

4

0
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5509 69 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottakril- vagy
modakrilszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag pamuttal,
gyapjúval vagy finom állati szőrrel kevert kivételével (a kiskereskedelem
számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5509 91 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágott szinteti
kusszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy finom
állati szőrrel keverve (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű
varrócérna és fonal, valamint a vágott poliészter-, akril- vagy modakril
szál-tartalmú fonal kivételével)

4

0

5509 92 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágott szinteti
kusszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve (a kis
kereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal, vala mint
a vágott poliészter-, akril- vagy modakrilszál-tartalmú fonal kivé telével)

4

0

5509 99 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágott szinteti
kusszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag pamuttal, gyapjúval
vagy finom állati szőrrel kevert kivételével (a kiskereskedelem számára
szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal, valamint a vágott poliészter-,
akril- vagy modakrilszál-tartalmú fonal kivételével)

4

0

5510 11 00

Egyágú fonal legalább 85 tömegszázalék mesterségesvágottszál-tarta
lommal (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal
kivételével)

4

0

5510 12 00

Többágú (sodrott) vagy cérnázott fonal legalább 85 tömegszázalék
mesterségesvágottszál-tartalommal (a kiskereskedelem számára szoká sos
kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5510 20 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterségesvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy finom
állati szőrrel keverve (a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésű
varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5510 30 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterségesvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve (a kis
kereskedelem számára szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivéte
lével)

4

0

5510 90 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterségesvá
gottszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag pamuttal, gyapjúval
vagy finom állati szőrrel kevert kivételével (a kiskereskedelem számára
szokásos kiszerelésű varrócérna és fonal kivételével)

4

0

5511 10 00

Fonal legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, a
kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a varrócérna kivéte lével)

5

0

5511 20 00

Fonal 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelés ben
(a varrócérna kivételével)

5

0
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5511 30 00

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

5

0

5512 11 00

Szövet legalább 85 tömegszázalék vágottpoliészterszál-tartalommal, fe
hérítetlen vagy fehérített

8

0

5512 19 10

Szövet legalább 85 tömegszázalék vágottpoliészterszál-tartalommal,
nyomott

8

0

5512 19 90

Szövet legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágottpoliészterszál-tarta
lommal, festett vagy különböző színű fonalakból szőtt

8

0

5512 21 00

Szövet legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágottakril- vagy modak
rilszál-tartalommal, fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5512 29 10

Szövet legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágottakril- vagy modak
rilszál-tartalommal, nyomott

8

0

5512 29 90

Szövet legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágottakril- vagy modak
rilszál-tartalommal, festett vagy különböző színű fonalakból szőtt vagy
nyomott

8

0

5512 91 00

Szövet legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal,
fehérítetlen vagy fehérített (a vágottakril-, modakril- vagy poliészterszál
tartalmú kivételével)

8

0

5512 99 10

Szövet legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal,
nyomott (a vágottakril-, modakril- vagy poliészterszál tartalmú kivételé vel)

8

0

5512 99 90

Szövet legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal,
festett vagy különböző színű fonalakból szőtt (a vágottakril-, modakrilvagy poliészterszál-tartalmú kivételével)

8

0

5513 11 20

Elsősorban de 85 tömegszázaléknál kevesebb poliészter vágott szálat
tartalmazó vászonkötésű pamutszövet, elsősorban vagy kizárólag pa
muttal keverve, legfeljebb 170 g/m tömegben, fehérített vagy fehérítet len,
legfeljebb 165 cm szélességben

8

0

5513 11 90

Elsősorban de 85 tömegszázaléknál kevesebb poliészter vágott szálat
tartalmazó vászonkötésű pamutszövet, elsősorban vagy kizárólag pa
muttal keverve, legfeljebb 170 g/m tömegben, fehérített vagy fehérítet len,
legalább 165 cm szélességben

8

0

5513 12 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly
kötésűt is, 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpo
liészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és
legfeljebb 170 g/m2 tömegben, fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5513 13 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és leg
feljebb 170 g/m2 tömegben, fehérítetlen vagy fehérített (a három- vagy
négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is és a
vászonkötésű szövet kivételével)

8

0
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5513 19 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és
legfeljebb 170 g/m2 tömegben, fehérítetlen vagy fehérített (a vágottpo
liészterszál-tartalmú kivételével)

8

0

5513 21 10

Elsősorban de 85 tömegszázaléknál kevesebb poliészter vágott szálat
tartalmazó vászonkötésű pamutszövet, elsősorban vagy kizárólag pa
muttal keverve, legfeljebb 170 g/m tömegben, festett, legfeljebb 135
cm szélességben

8

0

5513 21 30

Elsősorban de 85 tömegszázaléknál kevesebb poliészter vágott szálat
tartalmazó vászonkötésű pamutszövet, elsősorban vagy kizárólag pa
muttal keverve, legfeljebb 170 g/m tömegben, festett, 135 cm-nél na
gyobb, de legfeljebb 165 cm szélességben

8

0

5513 21 90

Elsősorban de 85 tömegszázaléknál kevesebb poliészter vágott szálat
tartalmazó vászonkötésű pamutszövet, elsősorban vagy kizárólag pa
muttal keverve, legfeljebb 170 g/m tömegben, festett, 165 cm-nél na
gyobb szélességben

8

0

5513 23 10

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly
kötésűt is, 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpo
liészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és
legfeljebb 170 g/m2 tömegben, festett

8

0

5513 23 90

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és leg
feljebb 170 g/m2 tömegben, festett (a három- vagy négyfonalas sávoly
kötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is és a vászonkötésű szövet
kivételével)

8

0

5513 29 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és
legfeljebb 170 g/m2 tömegben, festett (a vágottpoliészterszál-tartalmú
kivételével)

8

0

5513 31 00

Vászonkötésű szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
vágottpoliészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal
keverve és legfeljebb 170 g/m 2 tömegben, különböző színű fonalakból

8

0

5513 39 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és
legfeljebb 170 g/m2 tömegben, különböző színű fonalakból (a vágottpo
liészterszál-tartalmú vászonkötésű szövet kivételével)

8

0

5513 41 00

Vászonkötésű szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
vágottpoliészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal
keverve és legfeljebb 170 g/m 2 tömegben, nyomott

8

0

5513 49 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és 170
g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott (a vágottpoliészterszál-tar talmú
vászonkötésű szövet kivételével)

8

0
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5514 11 00

Vászonkötésű szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
vágottpoliészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal
keverve és 170 g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5514 12 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly
kötésűt is, 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpo
liészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és 170
g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5514 19 10

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és 170
g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen vagy fehérített (a három- vagy
négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is és a
vászonkötésű szövet kivételével)

8

0

5514 19 90

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és 170
g/m2-t meghaladó tömegben, fehérítetlen vagy fehérített (a vágott
poliészterszál-tartalmú kivételével)

8

0

5514 21 00

Vászonkötésű szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
vágottpoliészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal
keverve és 170 g/m2-t meghaladó tömegben, festett

8

0

5514 22 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly
kötésűt is, 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpo
liészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és 170
g/m2-t meghaladó tömegben, festett

8

0

5514 23 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és 170
g/m2-t meghaladó tömegben, festett (a három- vagy négyfonalas
sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is és a vászonkö tésű
szövet kivételével)

8

0

5514 29 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és
170 g/m2-t meghaladó tömegben, festett (a vágottpoliészterszál-tar talmú
kivételével)

8

0

5514 30 10

Vászonkötésű szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
vágottpoliészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal
keverve és 170 g/m 2-t meghaladó tömegben, különböző színű fonalak ból

8

0

5514 30 30

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly
kötésűt is, 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpo
liészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és 170
g/m2-t meghaladó tömegben, különböző színű fonalakból

8

0
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5514 30 50

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és 170
g/m2-t meghaladó tömegben, különböző színű fonalakból (a há romvagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is
és a vászonkötésű szövet kivételével)

8

0

5514 30 90

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és 170
g/m2-t meghaladó tömegben, különböző színű fonalakból (a vá
gottpoliészterszál-tartalmú kivételével)

8

0

5514 41 00

Vászonkötésű szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt
vágottpoliészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal
keverve és 170 g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott

8

0

5514 42 00

Három- vagy négyfonalas sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly
kötésűt is, 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpo
liészterszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és 170
g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott

8

0

5514 43 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és 170
g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott (a három- vagy négyfonalas
sávolykötésű szövet, beleértve a keresztsávoly kötésűt is és a vászonkö tésű
szövet kivételével)

8

0

5514 49 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve és 170
g/m2-t meghaladó tömegben, nyomott (a vágottpoliészterszál-tar talmú
kivételével)

8

0

5515 11 10

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag vágott viszkózszállal ke
verve, fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5515 11 30

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag vágott viszkózszállal ke
verve, nyomott

8

0

5515 11 90

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag vágott viszkózszállal ke
verve, festve vagy különböző színű fonalakból

8

0

5515 12 10

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag vágott műszállal ke
verve, fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5515 12 30

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve, nyo
mott

8

0
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5515 12 90

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve, festve vagy
különböző színű fonalakból

8

0

5515 13 11

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag kártolt gyapjúval vagy
kártolt finom állati szőrrel keverve, fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5515 13 19

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag kártolt gyapjúval vagy
kártolt finom állati szőrrel keverve, festett, különböző színű fona lakból
vagy nyomott

8

0

5515 13 91

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag fésült gyapjúval vagy fé
sült finom állati szőrrel keverve, fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5515 13 99

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag fésült gyapjúval vagy
fésült finom állati szőrrel keverve, festett, különböző színű fonalakból
vagy nyomott

8

0

5515 19 10

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy finom
állati szőrrel, műszállal, vágott viszkózszállal vagy pamuttal kevert ki
vételével, fehérített vagy fehérítetlen

8

0

5515 19 30

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy finom
állati szőrrel, műszállal, vágott viszkózszállal vagy pamuttal kevert ki
vételével, nyomott

8

0

5515 19 90

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottpoliész
terszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy finom
állati szőrrel, műszállal, vágott viszkózszállal vagy pamuttal kevert ki
vételével, festett vagy különböző színű fonalakból szőtt

8

0

5515 21 10

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottakril- vagy
modakrilszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve,
fehérített vagy fehérítetlen

8

0

5515 21 30

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottakril- vagy
modakrilszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve,
nyomott

8

0

5515 21 90

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottakril- vagy
modakrilszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve,
festve vagy különböző színű fonalakból

8

0
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5515 22 11

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottakril- vagy
modakrilszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag kártolt gyap júval
vagy kártolt finom állati szőrrel keverve, fehérítetlen vagy fehérí tett

8

0

5515 22 19

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottakril- vagy
modakrilszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag kártolt gyap júval
vagy kártolt finom állati szőrrel keverve, festett, különböző színű
fonalakból vagy nyomott

8

0

5515 22 91

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottakril- vagy
modakrilszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag fésült gyap júval
vagy fésült finom állati szőrrel keverve, fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5515 22 99

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottakril- vagy
modakrilszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag fésült gyap júval
vagy fésült finom állati szőrrel keverve, festett, különböző színű
fonalakból vagy nyomott

8

0

5515 29 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt vágottakril- vagy
modakrilszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag gyapjúval, finom
állati szőrrel, műszállal vagy pamuttal kevert kivételével

8

0

5515 91 10

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve, fe
hérítetlen vagy fehérített (a vágottakril-, modakril- vagy poliészterszáltartalmú kivételével)

8

0

5515 91 30

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve, nyo
mott (a vágottakril-, modakril- vagy poliészterszál-tartalmú kivételével)

8

0

5515 91 90

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve, fes tett
vagy különböző színű fonalakból szőtt (a vágottakril-, modakril- vagy
poliészterszál-tartalmú kivételével)

8

0

5515 99 20

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal vagy pa
muttal keverttől eltérő, fehérítetlen vagy fehérített (a vágottakril-, mo
dakril- vagy poliészterszál-tartalmú kivételével)

8

0

5515 99 40

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal vagy pa
muttal keverttől eltérő, nyomott (a vágottakril-, modakril- vagy poliész
terszál-tartalmú kivételével)

8

0

5515 99 80

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt szintetikusvá
gottszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag műszállal vafy gyap
júval keverttől, festettől vagy különböző színű fonalakból szőttől eltérő (a
vágottakril-, modakril- vagy poliészterszál-tartalmú kivételével)

8

0
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5516 11 00

Szövet legalább 85 tömegszázalék mesterségesvágottszál-tartalommal,
fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5516 12 00

Szövet legalább 85 tömegszázalék mesterségesvágottszál-tartalommal,
festett

8

0

5516 13 00

Szövet legalább 85 tömegszázalék mesterségesvágottszál-tartalommal,
különböző színű fonalakból

8

0

5516 14 00

Szövet legalább 85 tömegszázalék mesterségesvágottszál-tartalommal,
nyomott

8

0

5516 21 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve,
fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5516 22 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve,
festett

8

0

5516 23 10

Jacquard-szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mes
terségesvágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal ke verve,
különböző színű fonalakból, legalább 140 cm szélességű (matra chuzat)

8

0

5516 23 90

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve,
különböző színű fonalakból (a legalább 140 cm szélességű jacquardszövet; matrachuzat kivételével)

8

0

5516 24 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve,
nyomott

8

0

5516 31 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy fi nom
állati szőrrel keverve, fehérítetlen vagy fehérített

8

0

5516 32 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy fi nom
állati szőrrel keverve, festett

8

0

5516 33 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy fi nom
állati szőrrel keverve, különböző színű fonalakból

8

0

5516 34 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy fi nom
állati szőrrel keverve, nyomott

8

0

5516 41 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, fe
hérítetlen vagy fehérített

8

0
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5516 42 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve,
festett

8

0

5516 43 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve,
különböző színű fonalakból

8

0

5516 44 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve,
nyomott

8

0

5516 91 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag pamuttal, gyapjú val,
finom állati szőrrel vagy műszállal kevert kivételével, fehérítetlen vagy
fehérített

8

0

5516 92 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag pamuttal, gyapjú val,
finom állati szőrrel vagy műszállal kevert kivételével, festett

8

0

5516 93 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag pamuttal, gyapjú
val, finom állati szőrrel vagy műszállal kevert kivételével, különböző
színű fonalakból

8

0

5516 94 00

Szövet 85 tömegszázaléknál kevesebb, de túlnyomórészt mesterséges
vágottszál-tartalommal, az elsősorban vagy kizárólag pamuttal, gyapjú val,
finom állati szőrrel vagy műszállal kevert kivételével, nyomott

8

0

5601 10 10

Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka, pelenkabetét és ha sonló
egészségügyi cikk műszálas vattából

5

0

5601 10 90

Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka, pelenkabetét és ha sonló
egészségügyi cikk növényi textilanyagból készült vattából

3,8

0

5601 21 10

Nedvszívó vatta és vattából készült áruk (az egészségügyi betét és tam
pon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, a
gyógyászati anyagokkal impregnált vagy bevont vagy a kiskereskede lem
számára szokásos kiszerelésű, orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy álla torvosi
célra szánt vatta és vattából készült áru, valamint az illatszerrel, kozmetikai
szerrel, szappannal, tisztítószerrel stb. impregnált, bevont vagy beborított
termékek kivételével)

3,8

0

5601 21 90

Vatta nem nedvszívó pamutból és ebből készült áruk (a pamutból vagy
műszálból készült; az egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és
pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, a gyógyászati anyagokkal
impregnált vagy bevont vagy a kiskereskedelem számára szokásos mó don
kiszerelt, orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi célra szánt vatta és
vattából készült áru vagy az illatszerrel, kozmetikai szerrel, szappannal,
tisztítószerrel stb. impregnált, bevont vagy beborított ter mékek
kivételével)

3,8

0

5601 22 10

Vattatekercs műszálból, legfeljebb 8 mm átmérővel (a teljes mértékben
szövettel bevont kivételével)

3,8

0
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5601 22 91

Vatta szintetikus szálból és ebből készült áruk (a legfeljebb 8 mm átmé
rőjű vattatekercs, az egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és
pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, a gyógyászati anyagokkal
impregnált vagy bevont vagy a kiskereskedelem számára szokásos ki
szerelésű, orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi célra szánt vatta és
vattából készült áru, valamint az illatszerrel, kozmetikai szerrel,
szappannal stb. impregnált, bevont vagy beborított termékek kivételé vel)

4

0

5601 22 99

Vatta mesterséges szálból és ebből készült áruk (a legfeljebb 8 mm át
mérőjű vattatekercs, az egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és
pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, a gyógyászati anyagokkal
impregnált vagy bevont vagy a kiskereskedelem számára szokásos ki
szerelésű, orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi célra szánt vatta és
vattából készült áru, valamint az illatszerrel, kozmetikai szerrel,
szappannal stb. impregnált, bevont vagy beborított termékek kivételé vel)

4

0

5601 29 00

Vatta textilanyagokból és ebből készült áruk (a pamutból vagy műszál ból
készült; az egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pe
lenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, a gyógyászati anyagokkal imp
regnált vagy bevont vagy a kiskereskedelem számára szokásos módon
kiszerelt, orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi célra szánt vatta és
vattából készült áru vagy az illatszerrel, kozmetikai szerrel, szappan nal,
tisztítószerrel stb. impregnált, bevont vagy beborított termékek ki
vételével)

3,8

0

5601 30 00

Textilpihe, -por és őrlési csomó

3,2

0

5602 10 11

M. n. s. tűnemez jutából vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil
háncsrostból, nem impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt

6,7

0

5602 10 19

M. n. s. nem impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt tűnemez (a ju
tából vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textilrostszálból készült kivé
telével)

6,7

0

5602 10 31

M. n. s., a textilszálak szövedékéből, önmagukból felhúzott szállal, ösz
szeöltéssel készített nemez, nem impregnált, bevont, beborított vagy ré
tegelt, gyapjúból vagy finom állati szőrből

6,7

0

5602 10 35

A textilszálak szövedékéből, önmagukból felhúzott szállal, összeöltéssel
készített m. n. s. nemez, nem impregnált, bevont, beborított vagy réte
gelt, durva állati szőrből

6,7

0

5602 10 39

A textilszálak szövedékéből, önmagukból felhúzott szállal, összeöltéssel
készített m. n. s. nemez, nem impregnált, bevont, beborított vagy réte gelt
(a gyapjúból, illetve finom vagy durva állati szőrből készült kivéte lével)

6,7

0

5602 10 90

M. n. s. tűnemez és textilszálak szövedékéből, önmagukból felhúzott
szállal, összeöltéssel készített nemez, impregnált, bevont, beborított vagy
rétegelt

6,7

0

5602 21 00

M. n. s. nem impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt nemez gyapjú ból
vagy finom állati szőrből (a tűnemez és a textilszálak szövedékéből,
önmagukból felhúzott szállal, összeöltéssel készített nemez kivételével)

6,7

0
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5602 29 00

Nemez, nem impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt (a gyapjúból
vagy finom állati szőrből készült; a tűnemez és a textilszálak szövedé
kéből, önmagukból felhúzott szállal, összeöltéssel készített nemez kivé
telével)

6,7

0

5602 90 00

Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is (a tűnemez és a
textilszálak szövedékéből, önmagukból felhúzott szállal, összeöltéssel
készített nemez kivételével)

6,7

0

5603 11 10

M. n. s. nem szőtt textília, bevont vagy beborított, végtelen műszálból,
legfeljebb 25 g/m2 tömegben

4,3

0

5603 11 90

M. n. s. nem szőtt textília, impregnált vagy rétegelt is, végtelen műszál
ból, legfeljebb 25 g/m2 tömegben (a bevont és borított kivételével)

4,3

0

5603 12 10

M. n. s. nem szőtt textília, bevont vagy beborított, végtelen műszálból, 25
g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 70 g/m2 tömegben

4,3

0

5603 12 90

M. n. s. nem szőtt textília, impregnált vagy rétegelt is, vagy rétegelt is,
végtelen műszálból, 25 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 70 g/m2 tö
megben (a bevont és borított kivételével)

4,3

0

5603 13 10

M. n. s. nem szőtt textília, bevont vagy beborított, végtelen műszálból, 70
g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 150 g/m2 tömegben

4,3

0

5603 13 90

M. n. s. nem szőtt textília, impregnált vagy rétegelt is, vagy rétegelt is,
végtelen műszálból, 70 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 150 g/m2 tö
megben (a bevont és borított kivételével)

4,3

0

5603 14 10

M. n. s. nem szőtt textília, bevont vagy beborított, végtelen műszálból,
150 g/m2-t meghaladó tömegben

4,3

0

5603 14 90

M. n. s. nem szőtt textília, impregnált vagy rétegelt is, vagy rétegelt is,
végtelen műszálból, 150 g/m2-t meghaladó tömegben (a bevont és borí tott
kivételével)

4,3

0

5603 91 10

M. n. s. nem szőtt textília, bevont vagy beborított, legfeljebb 25 g/m 2
tömegben (a végtelen műszálból készült kivételével)

4,3

0

5603 91 90

M. n. s. nem szőtt textília, impregnált és rétegelt is, legfeljebb 25 g/m2
tömegben (a bevont és beborított, valamint a végtelen műszálból ké
szült kivételével)

4,3

0

5603 92 10

M. n. s. nem szőtt textília, bevont vagy beborított, 25 g/m 2-t megha
ladó, de legfeljebb 70 g/m 2 tömegben (a végtelen műszálból készült ki
vételével)

4,3

0

5603 92 90

M. n. s. nem szőtt textília, impregnált és rétegelt is, 25 g/m2-t megha
ladó, de legfeljebb 70 g/m 2 tömegben (a bevont és beborított, valamint a
végtelen műszálból készült kivételével)

4,3

0

5603 93 10

M. n. s. nem szőtt textília, bevont vagy beborított, 70 g/m 2-t megha
ladó, de legfeljebb 150 g/m2 tömegben (a végtelen műszálból készült
kivételével)

4,3

0
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5603 93 90

M. n. s. nem szőtt textília, impregnált és rétegelt is, 70 g/m2-t megha
ladó, de legfeljebb 150 g/m2 tömegben (a bevont és beborított, vala
mint a végtelen műszálból készült kivételével)

4,3

0

5603 94 10

M. n. s. nem szőtt textília, bevont vagy beborított, 150 g/m2-nál na
gyobb tömegben (a végtelen műszálból készült kivételével)

4,3

0

5603 94 90

M. n. s. nem szőtt textília, impregnált és rétegelt is, 150 g/m2-nél na
gyobb tömegben (a bevont és beborított, valamint a végtelen műszálból
készült kivételével)

4,3

0

5604 10 00

Textilanyaggal bevont gumifonal és -zsineg

4

0

5604 90 10

Nagy szakítószilárdságú poliészter-, nejlon-, más poliamid- vagy visz
kózfonal gumival vagy műanyaggal impregnálva vagy bevonva

4

0

5604 90 90

Az 5404 és 5405 vtsz. alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumi
val vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva (a
gumival vagy műanyaggal impregnált vagy bevont nagy szakítószi
lárdságú poliészter-, nejlon-, más poliamid- vagy viszkózfonal; a horog
gal vagy másképp horgászzsinórnak felszerelt catgututánzat, fonal és
zsineg kivételével)

4

0

5605 00 00

Fémezett fonal, paszományozott is, az 5404 vagy 5405 vtsz. alá tar
tozó olyan textilszálból vagy szalagból vagy hasonló termékből is, ame
lyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral kombináltak vagy fémmel
bevontak (a textilszál és fémszál keverékéből előállított, antisztatikus tu
lajdonságokkal bíró fonal kivételével)

4

0

5606 00 10

Hurkolt, bordázott fonal (az 5605 vtsz. alá tartozó fémhuzal és féme zett
fonal; paszományozott lószőr fonal; textíliával beborított gumiszál; az 5808
vtsz. alá tartozó zsineg és más paszományozott textiltermék;
paszományozott fémhuzal kivételével)

8

0

5606 00 91

Paszományozott fonal (az 5605 vtsz. alá tartozó fémhuzal és fémezett
fonal; paszományozott lószőr fonal; textíliával beborított gumiszál; az
5808 vtsz. alá tartozó zsineg és más paszományozott textiltermék; pa
szományozott fémhuzal kivételével)

5,3

0

5606 00 99

Zseníliafonal, beleértve a pelyhes zseníliafonalat is, 5404 vagy 5405
vtsz. alá tartozó paszományozott szalag és hasonló áru (az 5605 vtsz.
alá tartozó fémhuzal és fémezett fonal; paszományozott ló szőr fonal;
textíliával beborított gumiszál; az 5808 vtsz. alá tartozó zsi neg és más
paszományozott textiltermék; paszományozott fémhuzal ki vételével)

5,3

0

5607 21 00

Kötöző- vagy bálázózsineg szizálból vagy az Agave nemhez tartozó
más növények rostjaiból

12

0
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5607 29 10

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel szizálból vagy az Agave nemhez tar
tozó más növények rostjaiból, fonva vagy sodorva és gumival vagy
műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva is, 100
000 decitexnél (10 g/m) nagyobb lineáris sűrűséggel (a kötöző- vagy
bálázózsineg kivételével)

12

0

5607 29 90

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel szizálból vagy az Agave nemhez tar
tozó más növények rostjaiból, fonva vagy sodorva és gumival vagy
műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva is, legfel
jebb 100 000 decitex (10 g/m) lineáris sűrűséggel (a kötöző- vagy bálá
zózsineg kivételével)

12

0

5607 41 00

Kötöző- vagy bálázózsineg polietilénből vagy polipropilénből

8

0

5607 49 11

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel polietilénből vagy polipropilénből,
fonva vagy sodorva, gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva,
beborítva vagy burkolva is, 50 000 decitexnél (5 g/m) nagyobb lineáris
sűrűséggel (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével)

8

0

5607 49 19

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel polietilénből vagy polipropilénből,
nem fonva vagy sodorva, gumival vagy műanyaggal impregnálva, be
vonva, beborítva vagy burkolva is, 50 000 decitexnél (5 g/m) nagyobb
lineáris sűrűséggel (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével)

8

0

5607 49 90

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel polietilénből vagy polipropilénből,
fonva vagy sodorva és gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva,
beborítva vagy burkolva is, legfeljebb 50 000 decitex (5 g/m) lineáris
sűrűséggel (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével)

8

0

5607 50 11

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel nejlonból, más poliamidokból vagy
poliészterből, fonva vagy sodorva, gumival vagy műanyaggal impreg
nálva, bevonva, beborítva vagy burkolva is, 50 000 decitexnél (5 g/m)
nagyobb lineáris sűrűséggel

8

0

5607 50 19

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel nejlonból, más poliamidokból vagy
poliészterből, nem fonva vagy sodorva, gumival vagy műanyaggal imp
regnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva is, 50 000 decitexnél (5 g/
m) nagyobb lineáris sűrűséggel

8

0

5607 50 30

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel nejlonból, más poliamidokból vagy
poliészterből, fonva vagy sodorva is, gumival vagy műanyaggal impreg
nálva, bevonva, beborítva vagy burkolva is, 50 000 decitexnél (5 g/m)
nagyobb lineáris sűrűséggel

8

0

5607 50 90

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel szintetikus szálból, fonva vagy sodorva és
gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy
burkolva is (a polietilénből, polipropilénből, poliészterekből, nejlonból
vagy más poliamidokból készült kivételével készült kivételével)

8

0

5607 90 20

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel abakából (manilakender vagy Musa tex
tilis Nee) vagy más keményszálú rostból, valamint jutából vagy az
5303 vtsz. alá tartozó más textilháncsrostból, fonva vagy sodorva is és
gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy bur
kolva is

6

0
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5607 90 90

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel fonva vagy sodorva és gumival vagy
műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva is (a szinte
tikus szálból, jutából vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textilháncs
rostból és szizálból vagy az Agave és abaka (manilakender vagy Musa
textilis) nemhez tartozó más növények rostjaiból vagy más keményszálú
rostból készült kivételével)

8

0

5608 11 11

Zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből konfekcionált csomó zott
halászháló nejlonból vagy más poliamidokból (a merítőháló kivé telével)

8

0

5608 11 19

Fonalból konfekcionált csomózott halászháló nejlonból vagy más polia
midokból (a merítőháló kivételével)

8

0

5608 11 91

Zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből konfekcionált csomó zott
halászháló műszálas textilanyagból (a nejlonból vagy más poliami dokból
készült és a merítőháló kivételével)

8

0

5608 11 99

Fonalból konfekcionált csomózott halászháló műszálas textilanyagból (a
nejlonból vagy más poliamidokból készült és a merítőháló kivételé vel)

8

0

5608 19 11

Zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből konfekcionált csomó zott
háló nejlonból vagy más poliamidokból (a halászháló, hajháló,
sporthálók, beleértve a merítőhálót, lepkehálót és hasonlókat is, kivéte
lével)

8

0

5608 19 19

Konfekcionált csomózott háló nejlonból vagy más poliamidokból (a zsi
negből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből készült, a halászháló, haj
háló, sporthálók, beleértve a merítőhálót, lepkehálót és hasonlókat is,
kivételével)

8

0

5608 19 30

Műszálas textilanyagból konfekcionált csomózott háló (a nejlonból
vagy más poliamidokból készült, a halászháló, hajháló, sporthálók, be
leértve a merítőhálót, lepkehálót és hasonlókat is, kivételével)

8

0

5608 19 90

Csomózott háló műszálas textilanyagból készült zsinegből, kötélből,
hajókötélből vagy kábelből, végben vagy méterben (a konfekcionált
háló kivételével)

8

0

5608 90 00

Csomózott háló zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből, végben
vagy méterben; növényi textilanyagból készített halászháló és más ösz
szeállított háló (a hajháló, sporthálók, beleértve a merítőhálót, lepkehá lót
és hasonlót is, kivételével)

8

0

5609 00 00

Máshol nem említett, fonalból, az 5404 vagy 5405 vtsz. alá tartozó
szalagból vagy hasonlóból vagy az 5607 vtsz. alá tartozó, zsinegből,
kötélből, hajókötélből vagy kábelből készült áru

5,8

0
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5701 10 10

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, gyapjúból vagy finom állati
szőrből, konfekcionálva is, 10 tömegszázaléknál nagyobb selyem- vagy a
burettől eltérő selyemhulladék-tartalommal

8

0

5701 10 90

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, gyapjúból vagy finom állati
szőrből, konfekcionálva is (10 tömegszázaléknál nagyobb selyem- vagy a
burettől eltérő selyemhulladék-tartalommal rendelkező kivételével)

8 MAX 2,8 EUR/m2

0

5701 90 10

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, selyemből vagy a burettől elt érő
selyemhulladékból, szintetikus szálból vagy az 5605 vtsz. alá tar tozó
fémezett fonalból vagy fémszálat tartalmazó textilanyagból, kon fekcionált
is

8

0

5701 90 90

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, textilanyagból, konfekcionált is (a
gyapjúból vagy finom állati szőrből, selyemből vagy a burettől eltérő
selyemhulladékból agy fémszálat tartalmazó textilanyagból készült kivé
telével)

3,5

0

5702 10 00

Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeg konfek
cionálva is

3

0

5702 20 00

Szőtt padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost), konfekcionálva is

4

0

5702 31 10

Axminster-szőnyeg, gyapjúból vagy finom állati szőrből, szőtt, nem
tűzve vagy nem pelyhesítve, bolyhos szerkezettel, nem konfekcionálva

8

0

5702 31 80

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító gyapjúból vagy finom állati
szőrből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, bolyhos szerkezettel, nem
konfekcionálva (az Axminster, Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló
kézi szövésű szőnyeg kivételével)

8

0

5702 32 10

Axminster-szőnyeg, szintetikus vagy mesterséges textilanyagból, szőtt,
nem tűzve vagy nem pelyhesítve, bolyhos szerkezettel, nem konfekcio
nálva

8

0

5702 32 90

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító műszálas textilanyagból, nem tűzve
vagy nem pelyhesítve, bolyhos szerkezettel, nem konfekcionálva (az
Axminster, Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi szövésű
szőnyeg kivételével)

8

0

5702 39 00

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, növényi textilanyagból vagy
durva állati szőrből, szőtt, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, bolyhos
szerkezettel, nem konfekcionálva (a Kelim, Schumack, Karamanie és ha
sonló kézi szövésű szőnyeg és a kókuszdiórostból (kókuszrost) készült
padlóborító kivételével)

8

0

5702 41 10

Axminster-szőnyeg, gyapjúból vagy finom állati szőrből, szőtt, nem
tűzve vagy nem pelyhesítve, bolyhos szerkezettel, konfekcionálva

8

0

5702 41 90

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, gyapjúból vagy finom állati
szőrből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, bolyhos szerkezettel, konfek
cionálva (a Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi szövésű sző
nyeg, valamint az Axminster-szőnyegek kivételével)

8

0
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5702 42 10

Axminster-szőnyeg, szintetikus vagy mesterséges textilanyagból, szőtt,
nem tűzve vagy nem pelyhesítve, bolyhos szerkezettel, konfekcionálva

8

0

5702 42 90

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, szintetikus vagy mesterséges
textilanyagból, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, bolyhos szerkezettel,
konfekcionálva (a Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi szövésű
szőnyeg és az Axminster-szőnyegek kivételével)

8

0

5702 49 00

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, növényi textilanyagból vagy
durva állati szőrből, szőtt, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, bolyhos
szerkezettel, konfekcionálva (a Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló
kézi szövésű szőnyeg és a kókuszdiórostból (kókuszrost) készült padló
borító kivételével)

8

0

5702 50 10

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító gyapjúból vagy finom állati
szőrből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, nem bolyhos szerkezettel,
nem konfekcionálva (a Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi
szövésű szőnyeg kivételével)

8

0

5702 50 31

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító polipropilénből, nem tűzve
vagy nem pelyhesítve, nem bolyhos szerkezettel, nem konfekcionálva (a
Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeg kivé
telével)

8

0

5702 50 39

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító műszálas textilanyagból, nem tűzve
vagy nem pelyhesítve, nem bolyhos szerkezettel, nem konfekcio nálva (a
polipropilénből készültek, a Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló
kézi szövésű szőnyeg kivételével)

8

0

5702 50 90

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, növényi textilanyagból vagy
durva állati szőrből, szőtt, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, nem boly hos
szerkezettel, nem konfekcionálva (a Kelim, Schumack, Karamanie és
hasonló kézi szövésű szőnyeg és a kókuszdiórostból (kókuszrost) ké szült
padlóborító kivételével)

8

0

5702 91 00

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító gyapjúból vagy finom állati
szőrből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, nem bolyhos szerkezettel,
konfekcionálva (a Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi szövésű
szőnyeg kivételével)

8

0

5702 92 10

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító polipropilénből, nem tűzve
vagy nem pelyhesítve, nem bolyhos szerkezettel, konfekcionálva (a Ke
lim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeg kivételével)

8

0

5702 92 90

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító műszálas textilanyagból, nem tűzve
vagy nem pelyhesítve, nem bolyhos szerkezettel, konfekcionálva (a
polipropilénből készültek, a Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi
szövésű szőnyeg kivételével)

8

0

5702 99 00

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, növényi textilanyagból vagy
durva állati szőrből, szőtt, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, nem boly hos
szerkezettel, konfekcionálva (a Kelim, Schumack, Karamanie és ha sonló
kézi szövésű szőnyeg és a kókuszdiórostból (kókuszrost) készült
padlóborító kivételével)

8

0
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5703 10 00

Tűzött (tűvel lyuggatott) szőnyeg és más textil padlóborító, gyapjúból vagy
finom állati szőrből, konfekcionálva is

8

0

5703 20 11

Tűzött (tűvel lyuggatott) szőnyegcsempe nejlonból vagy más poliami
dokból, legfeljebb 0,3 m2 felületű, nyomott

8

0

5703 20 19

Tűzött (tűvel lyuggatott) szőnyeg és más textil padlóborító nejlonból
vagy más poliamidból, konfekcionálva is, nyomott (a legfeljebb 0,3 m 2
felületű négyzetes alakú padlólap kivételével)

8

0

5703 20 91

Tűzött (tűvel lyuggatott) szőnyegcsempe nejlonból vagy más poliami
dokból, legfeljebb 0,3 m2 felületű (a nyomott kivételével)

8

0

5703 20 99

Szőnyeg és más textil padlóborító, nejlonból vagy más poliamidokból,
tűzött (tűvel lyuggatott), konfekcionálva is (a nyomott és a legfeljebb 0,3
m2 felületű négyzetes alakú padlólap kivételével)

8

0

5703 30 11

Tűzött (tűvel lyuggatott) szőnyegcsempe polipropilénből, legfeljebb 0,3
m2 felületű

8

0

5703 30 19

Tűzött (tűvel lyuggatott) szőnyeg és más textil padlóborító, polipropi
lénből, konfekcionálva is (a legfeljebb 0,3 m2 felületű négyzetes alakú
padlólap kivételével)

8

0

5703 30 81

Tűzött (tűvel lyuggatott) szőnyegcsempe műszálas textilanyagból, leg
feljebb 0,3 m2 felületű (a polipropilénből, nejlonból és más poliamidok ból
készült kivételével)

8

0

5703 30 89

Tűzött (tűvel lyuggatott) szőnyeg és más padlóborító műszálas texti
lanyagból, konfekcionálva is (a polipropilénből, nejlonból vagy más po
liamidokból készült, és a legfeljebb 0,3 m2 felületű szőnyegcsempe ki
vételével)

8

0

5703 90 10

Tűzött (tűvel lyuggatott) szőnyegcsempe növényi textilanyagból vagy
durva állati szőrből, legfeljebb 0,3 m2 felületű, konfekcionálva is

8

0

5703 90 90

Tűzött (tűvel lyuggatott) szőnyeg és más textil padlóborító, növényi
textilanyagból vagy durva állati szőrből, konfekcionálva is (a legfeljebb 0,3
m2 felületű szőnyegcsempe kivételével)

8

0

5704 10 00

Négyszögletű padlólap nemezből, nem tűzve vagy nem pelyhesítve, leg
feljebb 0,3 m2 felülettel

6,7

0

5704 90 00

Szőnyeg és más textil padlóborító, nemezből, nem tűzve vagy nem
pelyhesítve, konfekcionálva is (a legfeljebb 0,3 m2 felületű négyzetes
alakú padlólap kivételével)

6,7

0

5705 00 10

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, gyapjúból vagy finom állati
szőrből, konfekcionálva is (a csomózott, szőtt, tűzött (tűvel lyuggatott)
vagy a nemezből készült kivételével)

8

0
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5705 00 30

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, szintetikus vagy mesterséges
textilanyagból, konfekcionálva is (a csomózott, szőtt, tűzött (tűvel lyug
gatott) vagy a nemezből készült kivételével)

8

0

5705 00 90

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, növényi textilanyagból vagy
durva állati szőrből, konfekcionálva is (a csomózott, szőtt, tűzött (tűvel
lyuggatott) vagy a nemezből készült kivételével)

8

0

5801 10 00

Bolyhos szövet és zseníliaszövet gyapjúból vagy finom állati szőrből (a
frottírtörölköző- és hasonló frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz.
alá tartozó szövött keskenyáru kivételével)

8

0

5801 21 00

Felvágatlan vetülékbolyhos szövet pamutból (a frottírtörölköző- és ha
sonló frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szövött
keskenyáru kivételével)

8

0

5801 22 00

Vágott kordbársony pamutból (a frottírtörölköző- és hasonló frottírszö vet,
tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru kivé telével)

8

0

5801 23 00

Felvágott vetülékbolyhos szövet pamutból (a frottírtörölköző- és ha sonló
frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szőtt kes kenyáru
kivételével)

8

0

5801 24 00

Felvágatlan láncbolyhos szövet „epinglé” pamutból (a frottírtörölköző- és
hasonló frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szö vött
keskenyáru kivételével)

8

0

5801 25 00

Felvágott láncbolyhos szövet pamutból (a frottírtörölköző- és hasonló
frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szövött kes
kenyáru kivételével)

8

0

5801 26 00

Zseníliaszövet pamutból (a frottírtörölköző- és hasonló frottírszövet, tűzött
szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru kivételé vel)

8

0

5801 31 00

Felvágatlan vetülékbolyhos szövet műszálból (a frottírtörölköző- és ha
sonló frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szövött
keskenyáru kivételével)

8

0

5801 32 00

Vágott kordbársony műszálból (a frottírtörölköző- és hasonló frottír
szövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru
kivételével)

8

0

5801 33 00

Felvágott vetülékbolyhos szövet műszálból (a frottírtörölköző- és ha sonló
frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szőtt kes kenyáru
kivételével)

8

0
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5801 34 00

Felvágatlan láncbolyhos szövet „epinglé” műszálból (a frottírtörölköző- és
hasonló frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szö vött
keskenyáru kivételével)

8

0

5801 35 00

Felvágott láncbolyhos szövet műszálból (a frottírtörölköző- és hasonló
frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szőtt keskeny áru
kivételével)

8

0

5801 36 00

Zseníliaszövet műszálból (a frottírtörölköző- és hasonló frottírszövet,
tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru kivételé vel)

8

0

5801 90 10

Bolyhos szövet és zseníliaszövet lenből (a frottírtörölköző- és hasonló
frottírszövet, tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szövött kes
kenyáru kivételével)

8

0

5801 90 90

Bolyhos szövet és zseníliaszövet (a lenből, műszálból, gyapjúból vagy
finom állati szőrből készült, a frottírtörölköző- és hasonló frottírszövet,
tűzött szövet és az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru kivételé vel)

8

0

5802 11 00

Frottírtörölköző- és hasonló frottírszövet pamutból, fehérítetlen (az 5806
vtsz. alá tartozó szőtt keskenyáru, a szőnyeg és más padlóborító
kivételével)

8

0

5802 19 00

Frottírtörölköző- és hasonló frottírszövet pamutból (a fehérítetlen, az 5806
vtsz. alá tartozó szőtt keskenyáru, a szőnyeg és más padlóborító
kivételével)

8

0

5802 20 00

Frottírtörölköző- és hasonló frottírszövet (a pamutból készült, az 5806
vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru, a szőnyeg és más padlóbo rító
kivételével)

8

0

5802 30 00

Tűzött szövet (a szőnyeg és más padlóborító kivételével)

8

0

5803 00 10

Pamut gézszövet (az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru kivételé vel)

5,8

0

5803 00 30

Gézszövet selyemből vagy selyemhulladékból (az 5806 vtsz. alá tartozó
szövött keskenyáru kivételével)

7,2

0

5803 00 90

Gézszövet (a selyemből vagy selyemhulladékból és pamutból készült,
valamint az 5806 vtsz. alá tartozó szövött keskenyáru kivételével)

8

0

5804 10 11

Csomózott hálószövet, sima

6,5

0

5804 10 19

Tüll és más hálószövet, sima (a csomózott hálószövet, szövött, kötött
vagy hurkolt kelmék kivételével)

6,5

0

434

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

5804 10 90

Tüll és más hálószövet, mintás (a szövött, a kötött vagy hurkolt kelmék
kivételével)

8

0

5804 21 10

Csipkeverőgépen gyártott csipke műszálból végben, szalagban vagy
mintázott darabokban (a 6002–6006 vtsz. alá tartozók kivételével)

8

0

5804 21 90

Gépi csipke műszálból végben, szalagban vagy mintázott darabokban (a
csipkeverőgépen gyártott, valamint a 6002–6006 vtsz. alá tartozók
kivételével)

8

0

5804 29 10

Csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban (műszálból ké szült,
valamint a 6002–6006 vtsz. alá tartozók kivételével)

8

0

5804 29 90

Gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban (a műszálból
készült, a csipkeverőgépen gyártott, valamint a 6002–6006 vtsz. alá
tartozók kivételével)

8

0

5804 30 00

Kézi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban (a 6002–
6006 vtsz. alá tartozók kivételével)

8

0

5805 00 00

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson,
Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással, pl. pontöltéssel, keresztöltés sel
előállított faliszőnyeg, kárpit, nem konfekcionálva (a Kelim, Schu
mack, Karamanie és hasonló és a 100 évnél régebbi faliszőnyegek, kár
pitok kivételével)

5,6

0

5806 10 00

Bolyhos, szövött keskenyáru, beleértve a frottírtörölköző- és hasonló
frottírszövetet is, és zseníliaszövet, legfeljebb 30 cm széles (a címke, jel
vény és hasonló cikk kivételével)

6,3

0

5806 20 00

Szövött keskenyáru textilanyagból, legalább 5 tömegszázalék elaszto
merfonal- vagy gumiszáltartalommal, legfeljebb 30 cm széles (a bolyhos
szövet, beleértve a frottírtörölköző- és hasonló frottírszövetet is, a zsení
liaszövet, valamint a címke, jelvény és hasonló cikk kivételével)

7,5

0

5806 31 00

M. n. s. szövött keskenyáru pamutból, legfeljebb 30 cm széles

7,5

0

5806 32 10

M. n. s. szövött keskenyáru műszálból, valódi széllel, legfeljebb 30 cm
széles

7,5

0

5806 32 90

M. n. s. szövött keskenyáru műszálból, valódi szél nélkül, legfeljebb 30
cm széles

7,5

0

5806 39 00

M. n. s. szövött keskenyáru pamuttól vagy műszáltól eltérő textilanyag
ból, legfeljebb 30 cm széles

7,5

0
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5806 40 00

Vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru
(szalagutánzat), legfeljebb 30 cm széles

6,2

0

5807 10 10

Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban vagy
alakra vagy méretre vágva, szőve, szövött mintázattal

6,2

0

5807 10 90

Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban vagy
alakra vagy méretre vágva, szőve, nem hímezve (a szövött mintázatú
kivételével)

6,2

0

5807 90 10

Címke, jelvény és hasonló cikk nemezből vagy nem szőtt textíliából,
végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve

6,3

0

5807 90 90

Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban vagy
alakra vagy méretre vágva, nem hímezve (a szőtt, valamint a nemezből és
nem szőtt textíliából készült kivételével)

8

0

5808 10 00

Zsinór méteráruban

5

0

5808 90 00

Díszítőpaszomány textilanyagból, méteráruban, nem hímezve, a kötött
vagy a hurkolt kivételével; bojt, rojt, pompon és hasonló cikkek texti
lanyagból (a zsinór, méteráruban, kivételével)

5,3

0

5809 00 00

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

5,6

0

5810 10 10

Hímzés textil alapszöveten, látható alapszövet nélkül (léghímzés), vég
ben, szalagban vagy mintázott darabokban, 35 EUR/kg-nál nagyobb
nettóértékben

5,8

0

5810 10 90

Hímzés textil alapszöveten, látható alapszövet nélkül (léghímzés), vég
ben, szalagban vagy mintázott darabokban, legfeljebb 35 EUR/kg net
tóértékben

8

0

5810 91 10

Hímzés pamutból, textil alapszöveten, végben, szalagban vagy mintá zott
darabokban 17,50 EUR/kg-nál nagyobb nettóértékben (a látható alapszövet
nélküli hímzés [léghímzés] kivételével)

5,8

0

5810 91 90

Hímzés pamutból, textil alapszöveten, végben, szalagban vagy mintá zott
darabokban legfeljebb 17,50 EUR/kg nettóértékben (a látható alap szövet
nélküli hímzés [léghímzés] kivételével)

7,2

0

5810 92 10

Hímzés műszálból, textil alapszöveten, végben, szalagban vagy mintá zott
darabokban 17,50 EUR/kg-nál nagyobb nettóértékben (a látható alapszövet
nélküli hímzés [léghímzés] kivételével)

5,8

0

5810 92 90

Hímzés műszálból, textil alapszöveten, végben, szalagban vagy mintá zott
darabokban legfeljebb 17,50 EUR/kg nettóértékben (a látható alap szövet
nélküli hímzés [léghímzés] kivételével)

7,2

0
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5810 99 10

Hímzés pamuttól és műszáltól eltérő anyagból, textil alapszöveten, vég
ben, szalagban vagy mintázott darabokban 17,50 EUR/kg-nál nagyobb
nettóértékben (a látható alapszövet nélküli hímzés [léghímzés] kivételé vel)

5,8

0

5810 99 90

Hímzés pamuttól és műszáltól eltérő anyagból, textil alapszöveten, vég
ben, szalagban vagy mintázott darabokban legfeljebb 17,50 EUR/kg
nettóértékben (a látható alapszövet nélküli hímzés [léghímzés] kivételé vel)

7,2

0

5811 00 00

Réteges termék méteráruban, amelyet textil bélelőanyaggal, egy vagy több
szövetrétegből, steppeléssel vagy más módon állítanak össze (az 5810
vtsz. alá tartozó hímzés és az ágyfelszerelési és lakberendezési célt
szolgáló réteges szövet kivételével)

8

0

5901 10 00

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelye ket
külső könyvborítónak, doboz és kartonpapírból készült cikkek ké szítésére
vagy hasonló célokra használnak

6,5

0

5901 90 00

Pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és ha
sonló merevített textilszövet kalapkészítéshez (a műanyaggal bevont
textilszövet kivételével)

6,5

0

5902 10 10

Kerékköpeny kordszövet nagy szakítószilárdságú nejlon vagy más poli
amidfonalból, gumival impregnálva

5,6

0

5902 10 90

Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú nejlon- vagy más po
liamidfonalból, gumiba vagy műanyagba bemártva vagy ezekkel imp
regnálva is (a gumival impregnált kivételével)

8

0

5902 20 10

Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú poliészter fonalból,
gumival impregnálva

5,6

0

5902 20 90

Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú poliészter fonalból,
gumiba vagy műanyagba bemártva vagy ezekkel impregnálva is (a gumi val
impregnált kivételével)

8

0

5902 90 10

Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú viszkózműselyem-fo
nalból, gumival impregnálva

5,6

0

5902 90 90

Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú viszkózműselyem-fo
nalból, gumiba vagy műanyagba bemártva is (a gumival impregnált ki
vételével)

8

0
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5903 10 10

Textilszövet poli(vinilklorid)-dal impregnálva (a poli(vinilklorid)-dal
impregnált textilanyagból készült falborító kivételével)

8

0

5903 10 90

Textilszövet poli(vinilklorid)-dal bevonva, beborítva vagy rétegelve (a
poli(vinilklorid)-dal bevont textilanyagból készült falborító, és a texti
lalapból és műanyag felső rétegből vagy -borításból álló padlóborító ki
vételével) kivételével)

8

0

5903 20 10

Textilszövet poliuretánnal impregnálva (a poliuretánnal impregnált tex til
falborító kivételével)

8

0

5903 20 90

Textilszövet poliuretánnal bevonva, beborítva vagy rétegelve (a poliure
tánnal bevont falborító textilszövetből; a textilalapból és poliuretán
felső rétegből vagy -borításból álló padlóborító kivételével)

8

0

5903 90 10

Textilszövet a poli(vinil-kloridtól) vagy poliuretántól eltérő műanyaggal
impregnálva (a műanyaggal impregált textilanyagból készült falborító
kivételével)

8

0

5903 90 91

Textilszövet a poli(vinil-kloridtól) vagy poliuretántól eltérő cellulózszár
mazékkal vagy műanyaggal bevonva, beborítva vagy rétegelve, színol
dalán textilszövettel (a műanyaggal bevont textilanyagból készült falbo rító
kivételével)

8

0

5903 90 99

Textilszövet a poli(vinil-kloridtól) vagy poliuretántól eltérő műanyaggal
bevonva, beborítva vagy rétegelve (a színoldalán textilszövetet tartal
mazó, a magas szakítószilárdságú nejlon- vagy más poliamid-, poliész tervagy viszkózműselyem-fonalból készült kerékköpeny kordszövet; a
műanyaggal impregnált vagy bevont textilanyagból készült falborító; a
textilalapból és műanyag felső rétegből vagy -borításból álló padlóbo rító
kivételével)

8

0

5904 10 00

Linóleum kiszabva is

5,3

0

5904 90 00

Padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll,
kiszabva is (a linóleum kivételével)

5,3

0

5905 00 10

Textil falborító az anyag hátoldalához erősített párhuzamos fonalakkal

5,8

0

5905 00 30

Falborító lenből (az anyag hátoldalához erősített párhuzamos fonalat
tartalmazó kivételével)

8

0

5905 00 50

Falborító jutából (az anyag hátoldalához erősített párhuzamos fonalat
tartalmazó kivételével)

4

0
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5905 00 70

Falborító műszálból (az anyag hátoldalához erősített párhuzamos fona lat
tartalmazó kivételével)

8

0

5905 00 90

Textil falborító (a lenből, jutából, műszálból készült, és az anyag hátol
dalához erősített párhuzamos fonalat tartalmazó kivételével)

6

0

5906 10 00

Ragasztószalag gumizott textilszövetből, legfeljebb 20 cm szélességben (a
gyógyászati anyagokkal impregnált vagy bevont, vagy az orvosi, se
bészeti, fogorvosi vagy állatorvosi célra a kiskereskedelem számára szo
kásos kiszerelésű kivételével)

4,6

0

5906 91 00

Máshol nem említett, kötött vagy hurkolt, gumizott textilszövet

6,5

0

5906 99 10

Textilszövet gumival egyesített, párhuzamos textilszálakból

8

0

5906 99 90

Gumizott textilszövet (a kötött vagy hurkolt textilszövet, a gumival
egyesített, párhuzamos textilszálakból álló szövet, a legfeljebb 20 cm
széles ragasztószalag és a magas szakítószilárdságú nejlon- vagy más
poliamid-, poliészter- vagy viszkózműselyem-fonalból készült kerékkö
peny kordszövet kivételével)

5,6

0

5907 00 10

Olajjal átitatott szövet és más textilanyag száradó olajalapú készítmé
nyekkel bevonva

4,9

0

5907 00 90

Máshol nem említett, impregnált, bevont vagy beborított textilszövet;
festett vászon színházi, stúdió- (műtermi) díszletek vagy hasonlók szá
mára (az olajjal átitatott szövet és száradó olajalapú készítményekkel
bevont más textilanyag kivételével)

4,9

0

5908 00 00

Textilalapanyagból szőtt, fonott vagy kötött bél lámpához, tűzhelyhez,
öngyújtóhoz, gyertyához vagy hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és
csőszerűen kötött gázharisnyaszövet fehérizzású gázharisnyához, imp
regnálva (a viasszal bevont gyertyabél, a gyutacs és gyújtózsinór, a textil
fonalból és üvegrostból készült kanóc kivételével)

5,6

0

5909 00 10

Tömlő és hasonló cső szintetikus szálból impregnálva vagy bevonva is,
bélelve is, más anyagból készült szerelékkel vagy tartozékkal is

6,5

0

5909 00 90

Textilanyagból készült tömlő és hasonló textilcső (öntözéshez és ha
sonló célra) impregnálva vagy bevonva is, bélelve is, más anyagból ké
szült szerelékkel vagy tartozékkal is (a szintetikus szálból készült csöve zés
kivételével)

6,5

0

5910 00 00

Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj textilanyagból, műa
nyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve vagy fémmel
vagy más anyaggal megerősítve is (a 3 mm-nél kisebb vastagságú és
nem meghatározott hosszúságú vagy kizárólag megfelelő nagyságra ki
szabott, valamint a gumival impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt
vagy gumival impregnált vagy bevont fonalból vagy zsinegből készült
kivételével)

5,1

0
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5911 10 00

Szövet, nemez és nemezzel bélelt szövet gumival, bőrrel vagy más
anyaggal bevonva, beborítva vagy rétegelve, amelyet kártbevonatnak
(kártolószalagnak) használnak és hasonló szövetek, amelyeket más mű
szaki célokra használnak, beleértve a szövőorsók (lánchengerek) burko
lására szolgáló, gumival impregnált bársony keskenyárut is

5,3

0

5911 20 00

Szitaszövet, konfekcionálva is

4,6

0

5911 31 11

Papírgyártó gépekben használatos, végtelenített vagy összekapcsolásra
alkalmas felszereléssel ellátott textilszövet szintetikus szálból, nemezelt is,
650 g/m2-nél kisebb négyzetmétertömeggel

5,8

0

5911 31 19

Papírgyártó gépekben használatos, végtelenített vagy összekapcsolásra
alkalmas felszereléssel ellátott textilszövet és nemez selyemből vagy
mesterséges szálból, ideértve a hasonló gépekben, pl. papírrost- vagy
azbesztcement-készítő gépekben használatos, selyemből vagy műszál ból
készült szövetet és nemezt is, 650 g/m2-nél kisebb négyzetmétertö meggel

5,8

0

5911 31 90

Papírgyártó vagy hasonló gépekben, pl. papírrost- vagy azbesztcementkészítő gépekben használatos, végtelenített vagy összekapcsolásra alkal mas
felszereléssel ellátott szövet és nemez, 650 g/m 2-nél kisebb négy
zetmétertömeggel (a selyemből és műszálból készült szövet kivételével)

4,4

0

5911 32 10

Papírgyártó vagy hasonló gépekben, pl. papírrost- vagy azbesztcementkészítő gépekben használatos, végtelenített vagy összekapcsolásra alkal mas
felszereléssel ellátott szövet és nemez selyemből és műszálból, leg alább
650 g/m2 négyzetmétertömeggel

5,8

0

5911 32 90

Papírgyártó vagy hasonló gépekben, pl. papírrost- vagy azbesztcementkészítő gépekben használatos, végtelenített vagy összekapcsolásra alkal mas
felszereléssel ellátott szövet és nemez, legalább 650 g/m 2 négyzet
métertömeggel (a selyemből és műszálból készült szövet kivételével)

4,4

0

5911 40 00

Szűrőkendő, amelyet olaj sajtolásához vagy hasonló műszaki célra
használnak, beleértve az emberhajból készítettet is

6

0

5911 90 10

Az 59. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 7. pontjában meghatáro
zott, máshol nem említett nemeztermék és nemezáru műszaki célra

6

0

5911 90 90

Az 59. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 7. pontjában meghatáro
zott, máshol nem említett textiltermék és textiláru műszaki célra (a ne
mezből készült kivételével)

6

0

6001 10 00

Kötött vagy hurkolt „hosszú bolyhos” kelme

8

0

6001 21 00

Hurkolt bolyhos kelme, kötött vagy hurkolt, pamutból

8

0

6001 22 00

Hurkolt bolyhos kelme, kötött vagy hurkolt, műszálból

8

0
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6001 29 00

Hurkolt bolyhos kelme, kötött vagy hurkolt (a pamutból vagy műszál ból
készült kivételével)

8

0

6001 91 00

Kötött vagy hurkolt bolyhos kelme pamutból (a „hosszú bolyhos”
kelme kivételével)

8

0

6001 92 00

Kötött vagy hurkolt bolyhos kelme műszálból (a „hosszú bolyhos”
kelme kivételével)

8

0

6001 99 00

Kötött vagy hurkolt bolyhos kelme (a pamutból vagy műszálból készült és a
„hosszú bolyhos” kelme kivételével)

8

0

6002 40 00

Kötött vagy hurkolt kelme legfeljebb 30 cm szélességben, legalább 5 tö
megszázalék elasztomerfonal-tartalommal (a gumiszáltartalmú, a hur kolt
bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt boly hos
kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált,
bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6002 90 00

Kötött vagy hurkolt kelme legfeljebb 30 cm szélességben, legalább 5 tö
megszázalék elasztomerfonal- és gumiszál- vagy kizárólag gumiszáltar
talommal (a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hur kolt
bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az imp
regnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme, va
lamint a 3006 10 30 alszám alá tartozó steril sebészeti vagy fogászati
tapadásgátlók, a nem felszívódók is, kivételével)

6,5

0

6003 10 00

Kötött vagy hurkolt kelme gyapjúból vagy finom állati szőrből, legfel
jebb 30 cm szélességben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonalvagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú boly
hos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk,
valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy
hurkolt kelme kivételével)

8

0

6003 20 00

Kötött vagy hurkolt kelme pamutból, legfeljebb 30 cm szélességben (a
legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a
bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos
kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, be
vont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6003 30 10

Raschel-csipke szintetikus szálból, legfeljebb 30 cm szélességben (a leg
alább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú kivéte
lével)

8

0

6003 30 90

Kötött vagy hurkolt kelme szintetikus szálból, legfeljebb 30 cm széles
ségben (a Raschel-csipke, a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonalvagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú boly
hos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk,
valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy
hurkolt kelme, valamint a 3006 10 30 alszám alá tartozó steril sebé
szeti vagy fogászati tapadásgátlók, a nem felszívódók is, kivételével)

8

0
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6003 40 00

Kötött vagy hurkolt kelme mesterséges szálból, legfeljebb 30 cm széles
ségben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltar
talmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt
bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impreg
nált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme, vala mint
a 3006 10 30 alszám alá tartozó steril sebészeti vagy fogászati ta
padásgátlók, a nem felszívódók is, kivételével)

8

0

6003 90 00

Kötött vagy hurkolt kelme legfeljebb 30 cm szélességben (a pamutból,
műszálból, gyapjúból vagy finom állati szőrből készült, a legalább 5 tö
megszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos
kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a
címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, bebo
rított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme, valamint a 3006 10 30
alszám alá tartozó steril sebészeti vagy fogászati tapadásgátlók kivételé vel)

8

0

6004 10 00

Kötött vagy hurkolt kelme 30 cm-nél kisebb szélességben, legalább 5 tö
megszázalék elasztomerfonal-tartalommal (a gumiszáltartalmú, a boly hos
kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a
címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, bebo rított
vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6004 90 00

Kötött vagy hurkolt kelme 30 cm-t meghaladó szélességben, legalább 5
tömegszázalék elasztomerfonal- és gumiszál- vagy kizárólag gumi
száltartalommal (a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét,
hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az
impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme
kivételével)

6,5

0

6005 21 00

Fehérítetlen vagy fehérített pamut lánchurkolt kelme, „beleértve a paszo
mányozógéppel készültet is”, 30 cm-t meghaladó szélességben (a leg
alább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a
bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos
kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, be
vont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6005 22 00

Festett pamut lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományozógéppel ké
szültet is”, 30 cm-t meghaladó szélességben (a legalább 5 tömegszázalék
elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a
„hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és
hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt,
kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6005 23 00

Pamut lánchurkolt kelme különböző színű fonalakból, „beleértve a pa
szományozógéppel készültet is”, 30 cm-t meghaladó szélességben (a leg
alább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a
bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos
kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, be
vont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0
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6005 24 00

Nyomott pamut lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományozógéppel
készültet is”, 30 cm-t meghaladó szélességben (a legalább 5 tömegszáza lék
elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, bele értve a
„hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jel vény és
hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt,
kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6005 31 10

Fehérített vagy fehérítetlen lánchurkolt kelme szintetikus szálból (bele
értve a paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó széles
ségben, függönyhöz, ideértve a függönyhálót is (a legalább 5 tömegszá
zalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, bele
értve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, valamint az
impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kivételével)

8

0

6005 31 50

Fehérített vagy fehérítetlen Raschel-csipke, lánchurkolt kelme szinteti kus
szálból (beleértve a paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t
meghaladó szélességben (a függönyhöz vagy függönyhálóhoz való és a
legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal vagy gumiszáltartalmú ki
vételével)

8

0

6005 31 90

Fehérített vagy fehérítetlen lánchurkolt kelme szintetikus szálból (bele
értve a paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó széles
ségben (a függönyhöz való, a Raschel-csipke, a legalább 5 tömegszáza lék
elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, bele értve a
„hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jel vény és
hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt,
kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6005 32 10

Festett lánchurkolt kelme szintetikus szálból (beleértve a paszományozó
géppel készültet is), 30 cm-t meghaladó szélességben (a függönyhöz
való, a Raschel-csipke, a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonalvagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú boly
hos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk,
valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy
hurkolt kelme kivételével)

8

0

6005 32 50

Festett Raschel-csipke, lánchurkolt kelme szintetikus szálból (beleértve a
paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó szélességben (a
függönyhöz vagy függönyhálóhoz való és a legalább 5 tömegszázalék
elasztomerfonal vagy gumiszáltartalmú kivételével)

8

0
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6005 32 90

Festett lánchurkolt kelme szintetikus szálból (beleértve a paszományozó
géppel készültet is), 30 cm-t meghaladó szélességben (a függönyhöz
való, a Raschel-csipke, a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonalvagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú boly
hos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk,
valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy
hurkolt kelme kivételével)

8

0

6005 33 10

Lánchurkolt kelme szintetikus szálból, különféle színű fonalakból (bele
értve a paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó széles
ségben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltar
talmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt
bolyhos kelme, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy réte
gelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6005 33 50

Raschel-csipke, lánchurkolt kelme szintetikus szálból, különféle színű
fonalakból (beleértve a paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t
meghaladó szélességben (a függönyhöz vagy függönyhálóhoz való és a
legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal vagy gumiszáltartalmú ki
vételével)

8

0

6005 33 90

Lánchurkolt kelme szintetikus szálból, különböző színű fonalakból (be
leértve a paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó széles
ségben (a függönyhöz való, a Raschel-csipke, a legalább 5 tömegszáza lék
elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, bele értve a
„hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jel vény és
hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt,
kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6005 34 10

Nyomott lánchurkolt kelme szintetikus szálból (beleértve a paszomá
nyozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó szélességben (a legalább 5
tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos
kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, va
lamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hur kolt
kelme kivételével)

8

0

6005 34 50

Nyomott Raschel-csipke, lánchurkolt kelme szintetikus szálból (bele értve
a paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó széles ségben (a
függönyhöz vagy függönyhálóhoz való és a legalább 5 tömeg százalék
elasztomerfonal vagy gumiszáltartalmú kivételével)

8

0
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6005 34 90

Nyomott lánchurkolt kelme szintetikus szálból (beleértve a paszomá
nyozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó szélességben (a függöny
höz való, a Raschel-csipke, a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonalvagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú boly
hos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk,
valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy
hurkolt kelme kivételével)

8

0

6005 41 00

Fehérítetlen vagy fehérített lánchurkolt kelme mesterséges szálból (bele értve
a paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó széles ségben (a
legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal vagy gumiszáltar talmú és a
bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos
kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impreg nált,
bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivéte lével)

8

0

6005 42 00

Festett lánchurkolt kelme mesterséges szálból (beleértve a paszományo
zógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó szélességben (a legalább 5 tö
megszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos
kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a
címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, bebo rított
vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6005 43 00

Lánchurkolt kelme mesterséges szálból, különböző színű fonalakból
(beleértve a paszományozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó szé
lességben (a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszál
tartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hur
kolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az imp
regnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme ki
vételével)

8

0

6005 44 00

Nyomott lánchurkolt kelme mesterséges szálból (beleértve a paszomá
nyozógéppel készültet is), 30 cm-t meghaladó szélességben (a legalább 5
tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos
kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a
címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, bebo rított
vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6005 90 10

Lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományozógéppel készültet is”, 30
cm-t meghaladó szélességben, gyapjúból vagy finom állati szőrből (a
legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a
bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos
kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, be
vont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0
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6005 90 90

Lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományozógéppel készültet is”, 30
cm-t meghaladó szélességben (a pamutból, műszálból, gyapjúból vagy
finom állati szőrből készült, a legalább 5 tömegszázalék elaszto
merfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosz
szú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és ha
sonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kö tött
vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6006 10 00

Kelme, kötött vagy hurkolt, gyapjúból vagy finom állati szőrből, 30
cm-t meghaladó szélességben (a lánchurkolt kelme, „beleértve a pa
szományozógéppel készültet is”, a legalább 5 tömegszázalék elaszto
merfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosz
szú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és ha
sonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kö tött
vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6006 21 00

Fehérítetlen vagy fehérített pamutkelme, kötött vagy hurkolt, 30 cm-t
meghaladó szélességben (a lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományo
zógéppel készültet is”, a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonalvagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú boly
hos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk,
valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy
hurkolt kelme kivételével)

8

0

6006 22 00

Festett pamutkelme, kötött vagy hurkolt, 30 cm-t meghaladó szélesség ben
(a lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományozógéppel készültet is”, a
legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a
bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt boly hos
kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált,
bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6006 23 00

Pamutkelme különböző színű fonalakból, kötött vagy hurkolt, 30 cm-t
meghaladó szélességben (a lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományo
zógéppel készültet is”, a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonalvagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú boly
hos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk,
valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy
hurkolt kelme kivételével)

8

0

6006 24 00

Nyomott pamutkelme, kötött vagy hurkolt, 30 cm-t meghaladó széles
ségben (a lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományozógéppel készül tet
is”, a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltar talmú
és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos
kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impreg nált,
bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivéte lével)

8

0
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6006 31 10

Fehérítetlen vagy fehérített kelme szintetikus szálból, kötött vagy hur kolt,
30 cm-t meghaladó szélességben, függönynek, ideértve a függöny hálót is
(a lánchurkolt kelme (beleértve a paszományozógéppel készül tet is) a
legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltar talmú és a
bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos
kelme, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy réte gelt, kötött
vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6006 31 90

Fehérítetlen vagy fehérített kelme szintetikus szálból, kötött vagy hur kolt,
30 cm-t meghaladó szélességben (a függönynek való, a lánchurkolt kelme,
beleértve a paszományozógéppel készültet is, a legalább 5 tö
megszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos
kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a
címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, bebo rított
vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6006 32 10

Festett kelme szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt, 30 cm-t megha ladó
szélességben, függönyhöz, ideértve a függönyhálót is (a lánchurkolt kelme,
„beleértve a paszományozógéppel készültet is”, a legalább 5 tö
megszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos
kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, va
lamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hur kolt
kelme kivételével)

8

0

6006 32 90

Festett kelme szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt, 30 cm-t megha ladó
szélességben (a függönynek való, a lánchurkolt kelme, „beleértve a
paszományozógéppel készültet is”, a legalább 5 tömegszázalék elasz
tomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a
„hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és
hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt,
kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6006 33 10

Kelme különböző színű fonalakból, szintetikus szálból, kötött vagy
hurkolt, 30 cm-t meghaladó szélességben, függönynek, ideértve a füg
gönyhálót is (a lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományozógéppel
készültet is”, a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumi
száltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét,
hurkolt bolyhos kelme, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy
rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6006 33 90

Kelme különböző színű fonalakból, szintetikus szálból, kötött vagy
hurkolt, 30 cm-t meghaladó szélességben (a függönynek való, a lánchur
kolt kelme, „beleértve a paszományozógéppel készültet is”, a legalább 5
tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos
kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a
címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, bebo rított
vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0
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6006 34 10

Nyomott kelme szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt, 30 cm-t meg
haladó szélességben, függönynek, ideértve a függönyhálót is (a lánchur
kolt kelme, „beleértve a paszományozógéppel készültet is”, a legalább 5
tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos
kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, va
lamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hur kolt
kelme kivételével)

8

0

6006 34 90

Nyomott kelme szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt, 30 cm-t meg
haladó szélességben (a függönyhöz való, a lánchurkolt kelme, „beleértve a
paszományozógéppel készültet is”, a legalább 5 tömegszázalék elasz
tomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a
„hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és
hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt,
kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6006 41 00

Fehérítetlen vagy fehérített kelme mesterséges szálból, kötött vagy hur
kolt, 30 cm-t meghaladó szélességben (a lánchurkolt kelme, „beleértve a
paszományozógéppel készültet is”, a legalább 5 tömegszázalék elasz
tomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a
„hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és
hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt,
kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6006 42 00

Festett kelme mesterséges szálból, kötött vagy hurkolt, 30 cm-t megha
ladó szélességben (a lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományozógép pel
készültet is”, a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gu
miszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kel
mét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az
impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme
kivételével)

8

0

6006 43 00

Kelme különböző színű fonalakból, mesterséges szálból, kötött vagy
hurkolt, 30 cm-t meghaladó szélességben (a lánchurkolt kelme, „bele értve
a paszományozógéppel készültet is”, a legalább 5 tömegszázalék
elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a
„hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és
hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt,
kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6006 44 00

Nyomott kelme mesterséges szálból, kötött vagy hurkolt, 30 cm-t meg
haladó szélességben (a lánchurkolt kelme, „beleértve a paszományozó
géppel készültet is”, a legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal- vagy
gumiszáltartalmú és a bolyhos kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kel
mét, hurkolt bolyhos kelme, a címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az
impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme
kivételével)

8

0
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6006 90 00

Kelme, kötött vagy hurkolt, 30 cm-t meghaladó szélességben (a műszál
ból, pamutból, gyapjúból vagy finom állati szőrből készült, a lánchur
kolt kelme, „beleértve a paszományozógéppel készültet is”, a legalább 5
tömegszázalék elasztomerfonal- vagy gumiszáltartalmú és a bolyhos
kelme, beleértve a „hosszú bolyhos” kelmét, hurkolt bolyhos kelme, a
címke, jelvény és hasonló cikk, valamint az impregnált, bevont, bebo rított
vagy rétegelt, kötött vagy hurkolt kelme kivételével)

8

0

6101 20 10

Férfi- vagy fiúfelsőkabát,, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló
áruk pamutból, kötött vagy hurkolt

12

0

6101 20 90

Férfi- vagy fiúanorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát,- szél
dzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt pamutból (a férfi- vagy fiú
öltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, vállpántos és melles munkanadrág
(overall), -hosszúnadrág kivételével)

12

0

6101 30 10

Férfi- vagy fiúfelsőkabát,, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló
áruk műszálból, kötött vagy hurkolt

12

0

6101 30 90

Férfi- vagy fiúanorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát,- szél
dzseki és hasonló áruk műszálból, kötött vagy hurkolt (a férfi- vagy fiú
öltöny, -ruhaegyüttes, -zakó, -blézer, vállpántos és melles munkanadrág
(overall), -hosszúnadrág kivételével)

12

0

6101 90 20

Férfi vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk
textilanyagból, kötött vagy hurkolt (a pamutból vagy műszálból készült
kivételével)

12

0

6101 90 80

Férfi- vagy fiúanorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát,- szél
dzseki és hasonló áru textilanyaból, kötött vagy hurkolt (a pamutból és
műszálból készültek, öltöny, együttes, zakó, blézer, vállpántos és melles
munkanadrág (overall), hosszúnadrág kivételével)

12

0

6102 10 10

Női vagy lánykafelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk
gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött vagy hurkolt kivéte lével)

12

0

6102 10 90

Női vagy lánykaanorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -szél
dzseki és hasonló áruk gyapjúból vagy finom állati szőrből, kötött vagy
hurkolt (a kosztüm, együttes, zakó blézer, ruha, szoknya, nadrágszok nya,
hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) kivételé vel)

12

0

6102 20 10

Női vagy lányka felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló
áruk pamutból, kötött vagy hurkolt

12

0

6102 20 90

Női vagy lánykaanorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -szél
dzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt pamutból (a női vagy lány
kakosztüm, -ruhaegyüttes, -zakó -blézer, -ruha, -szoknya, -szoknyanad
rág, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) kivéte
lével)

12

0
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6102 30 10

Női vagy lányka felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk
műszálból, kötött vagy hurkolt

12

0

6102 30 90

Női vagy lánykaanorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -szél
dzseki és hasonló áruk műszálból, kötött vagy hurkolt (a női vagy lány
kakosztüm, -ruhaegyüttes, -zakó -blézer, -ruha, -szoknya, -szoknyanad
rág, -hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) kivéte
lével)

12

0

6102 90 10

Női vagy lánykafelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk
kötött vagy hurkolt textilanyagból (a gyapjúból vagy finom állati szőrből,
pamutból vagy műszálból készült)

12

0

6102 90 90

Női vagy lánykaanorák (beleértve a sízubbonyt is), -viharkabát, -szél
dzseki és hasonló áru textilanyagból, kötött vagy hurkolt (a gyapjúból,
finom állati szőrből, pamutból és műszálból készült, a kosztüm, ruhae
gyüttes, zakó, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszúnadrág,
vállpántos és melles munkanadrág [overall] kivételével)

12

0

6103 10 00

Férfi- vagy fiúöltöny kötött vagy hurkolt textilanyagból (a tréningruha,
síöltöny és fürdőruha kivételével)

12

0

6103 22 00

Férfi- vagy fiúruhaegyüttes kötött vagy hurkolt pamutból (a síöltözet és a
fürdőruha kivételével)

12

0

6103 23 00

Férfi- vagy fiúruhaegyüttes kötött vagy hurkolt szintetikus szálból (a
síöltözet és a fürdőruha kivételével)

12

0

6103 29 00

Férfi- vagy fiúruha-együttes textilanyagból (a gyapjúból, finom állati
szőrből, pamutból vagy szintetikus szálból készült, a síöltözet és a für
dőruha kivételével)

12

0

6103 31 00

Férfi- vagy fiú zakó és blézer kötött vagy hurkolt gyapjúból vagy finom
állati szőrből (a széldzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6103 32 00

Férfi- vagy fiú zakó és blézer kötött vagy hurkolt pamutból (a széldzseki és
hasonló áruk kivételével)

12

0

6103 33 00

Férfi- vagy fiú zakó és blézer kötött vagy hurkolt szintetikus szálból (a
széldzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6103 39 00

Férfi- vagy fiúzakó és -blézer textilanyagból (a gyapjúból, finom állati
szőrből, pamutból vagy szintetikus szálból készült, a széldzseki és ha
sonló áruk kivételével)

12

0

6103 41 00

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (ove rall),
-bricsesznadrág és -sortnadrág kötött vagy hurkolt gyapjúból vagy finom
állati szőrből (a fürdőruha és alsónadrág kivételével)

12

0
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6103 42 00

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (ove rall),
-bricsesznadrág és -sortnadrág kötött vagy hurkolt pamutból (a für dőruha és
alsónadrág kivételével)

12

0

6103 43 00

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (ove rall),
-bricsesznadrág és -sortnadrág kötött vagy hurkolt szintetikus szál ból (a
fürdőruha és alsónadrág kivételével)

12

0

6103 49 00

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (ove rall),
-bricsesznadrág és -sortnadrág kötött vagy hurkolt textilanyagból (a
gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus szálból
készült, a fürdőruha és alsónadrág kivételével)

12

0

6104 13 00

Női vagy leánykakosztüm kötött vagy hurkolt szintetikus szálból (a sí ruha
és a fürdőruha kivételével)

12

0

6104 19 00

Női vagy lánykakosztüm textilanyagból, kötött vagy hurkolt (a szinteti kus
szálból készült, a síruha és a fürdőruha kivételével)

12

0

6104 22 00

Női vagy leányka-ruhaegyüttes kötött vagy hurkolt pamutból (a síöltözet és a
fürdőruha kivételével)

12

0

6104 23 00

Női vagy lányka-ruhaegyüttes kötött vagy hurkolt szintetikus szálból (a
síöltözet és a fürdőruha kivételével)

12

0

6104 29 00

Női vagy lánykaruha-együttes textilanyagból (a pamutból vagy szinteti kus
szálból készült, a síöltözet és a fürdőruha kivételével)

12

0

6104 31 00

Női vagy lányka zakó és blézer kötött vagy hurkolt gyapjúból vagy fi
nom állati szőrből (a széldzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6104 32 00

Női vagy lányka zakó és blézer kötött vagy hurkolt pamutból (a szél
dzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6104 33 00

Női vagy lányka zakó és blézer kötött vagy hurkolt szintetikus szálból (a
széldzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6104 39 00

Női vagy lányka zakó és blézer kötött vagy hurkolt textilanyagból (a
gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus szálból
készült, a széldzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6104 41 00

Női vagy lánykaruha kötött vagy hurkolt gyapjúból vagy finom állati
szőrből (az alsószoknya kivételével)

12

0

6104 42 00

Női vagy lánykaruha kötött vagy hurkolt pamutból (az alsószoknya ki
vételével)

12

0
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6104 43 00

Női vagy lánykaruha kötött vagy hurkolt szintetikus szálból (az alsó
szoknya kivételével)

12

0

6104 44 00

Női vagy lánykaruha kötött vagy hurkolt mesterséges szálból (az alsó
szoknya kivételével)

12

0

6104 49 00

Női vagy lánykaruha kötött vagy hurkolt textilanyagból (a gyapjúból, fi
nom állati szőrből, pamutból vagy műszálból készültek és az alsószok nya
kivételével)

12

0

6104 51 00

Női vagy lánykaszoknya és -nadrágszoknya kötött vagy hurkolt gyapjú ból
vagy finom állati szőrből (az alsószoknya kivételével)

12

0

6104 52 00

Női vagy lánykaszoknya és -nadrágszoknya kötött vagy hurkolt pamut ból
(az alsószoknya kivételével)

12

0

6104 53 00

Női vagy lánykaszoknya és -nadrágszoknya kötött vagy hurkolt szinte
tikus szálból (az alsószoknya kivételével)

12

0

6104 59 00

Női vagy lánykaszoknya és -nadrágszoknya kötött vagy hurkolt texti
lanyagból (a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus
szálból készült és az alsószoknya kivételével)

12

0

6104 61 00

Női vagy lányka-hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (ove
rall), -bricsesznadrág és -sortnadrág kötött vagy hurkolt gyapjúból vagy
finom állati szőrből (az alsónadrág és fürdőruha kivételével)

12

0

6104 62 00

Női vagy lányka-hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (ove
rall), -bricsesznadrág és -sortnadrág kötött vagy hurkolt pamutból (az
alsónadrág és fürdőruha kivételével)

12

0

6104 63 00

Női vagy lányka-hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (ove
rall), -bricsesznadrág és -sortnadrág kötött vagy hurkolt szintetikus szál ból
(az alsónadrág és fürdőruha kivételével)

12

0

6104 69 00

Női vagy lányka-hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (ove
rall), -bricsesznadrág és -sortnadrág kötött vagy hurkolt textilanyagból (a
gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus szálból
készült, az alsónadrág és fürdőruha kivételével)

12

0

6105 10 00

Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt pamutból (a hálóing, T-ing, atléta és
más alsó trikóing kivételével)

12

0

6105 20 10

Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt szintetikus szálból (a hálóing, Ting, atléta és más alsó trikóing kivételével)

12

0

6105 20 90

Férfi- vagy fiúing kötött vagy hurkolt mesterséges szálból (a hálóing, Ting, atléta és más alsó trikóing kivételével)

12

0
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6105 90 10

Férfi- vagy fiúing gyapjúból vagy finom állati szőrből, kötött vagy hur
kolt (a hálóing, T-ing, atléta és más alsó trikóing kivételével)

12

0

6105 90 90

Férfi- vagy fiúing textilanyagból, kötött vagy hurkolt (a pamutból, mű
szálból, gyapjúból vagy finom állati szőrből készült, a hálóing, az atléta és
más alsó trikóing kivételével)

12

0

6106 10 00

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz pamutból, kötött vagy hurkolt (a
T-ing és alsó trikóing kivételével)

12

0

6106 20 00

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz műszálból, kötött vagy hurkolt (a
T-ing és alsó trikóing kivételével)

12

0

6106 90 10

Női vagy lánykablúz, -ing és -ingblúz gyapjúból vagy finom állati szőr
ből, kötött vagy hurkolt (a T-ing és az alsó trikóing kivételével)

12

0

6106 90 30

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz selyemből vagy selyemhulladék
ból, kötött vagy hurkolt (a T-ing és az alsó trikóing kivételével)

12

0

6106 90 50

Női vagy lánykablúz, -ing és -ingblúz lenből vagy ramiból, kötött vagy
hurkolt (a T-ing és az alsó trikóing kivételével)

12

0

6106 90 90

Női vagy lánykablúz, -ing és -ingblúz textilanyagból, kötött vagy hur
kolt (a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy műszálból, se
lyemből vagy selyemhulladékból, lenből vagy ramiból készült, a T-ing és
az alsó trikóing kivételével)

12

0

6107 11 00

Férfi- vagy fiúalsónadrág és -rövidnadrág kötött vagy hurkolt pamutból

12

0

6107 12 00

Férfi- vagy fiúalsónadrág és -rövidnadrág műszálból, kötött vagy hur kolt

12

0

6107 19 00

Férfi- vagy fiúalsónadrág és -rövidnadrág más kötött vagy hurkolt texti
lanyagból (a pamutból vagy műszálból készült kivételével)

12

0

6107 21 00

Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt pamutból (az
alsó trikóing és atléta kivételével)

12

0

6107 22 00

Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama műszálból, kötött vagy hurkolt (az
alsó trikóing és atléta kivételével)

12

0

6107 29 00

Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt textilanyagból (a
pamutból vagy műszálból készült és az alsó trikóing és atléta kivéte lével)

12

0

6107 91 00

Férfi- vagy fiúfürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru kötött vagy hur kolt
pamutból

12

0
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6107 99 00

Férfi- vagy fiúfürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru textilanyagból,
kötött vagy hurkolt (a pamutból készült kivételével)

12

0

6108 11 00

Női vagy lánykakombiné és -alsószoknya műszálból, kötött vagy hur
kolt (a T-ing és alsó trikóing kivételével)

12

0

6108 19 00

Női vagy lánykakombiné és -alsószoknya kötött vagy hurkolt textilany
agból (a műszálból készült, a T-ing és az alsó trikóing kivételével)

12

0

6108 21 00

Női vagy lánykarövidnadrág és -alsónadrág kötött vagy hurkolt pamut ból

12

0

6108 22 00

Női vagy lánykarövidnadrág és -alsónadrág műszálból, kötött vagy hur
kolt

12

0

6108 29 00

Női vagy lánykarövidnadrág és -alsónadrág kötött vagy hurkolt texti
lanyagból (a pamutból vagy műszálból készült kivételével)

12

0

6108 31 00

Női vagy lánykahálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt pamutból (a Ting, alsó trikóing és hálóköntös kivételével)

12

0

6108 32 00

Női vagy lánykahálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt műszából (a Ting, alsó trikóing és hálóköntös kivételével)

12

0

6108 39 00

Női vagy leánykahálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt textilanyagból (a
pamutból vagy műszálból készült, a T-ing, alsó trikóing és hálókön tös
kivételével)

12

0

6108 91 00

Női vagy lánykahálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös, -házikabát és
hasonló áruk kötött vagy hurkolt pamutból (az alsó trikóing, kombiné,
alsószoknya, rövidnadrág és alsónadrág, hálóing, pizsama, melltartó,
csípőszorító, fűző és hasonló áruk kivételével)

12

0

6108 92 00

Női vagy lánykahálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös, -házikabát és
hasonló áruk műszálból, kötött vagy hurkolt (az alsó trikóing, kom
biné, alsószoknya, rövidnadrág és alsónadrág, hálóing, pizsama, mell
tartó, csípőszorító, fűző és hasonló áruk kivételével)

12

0

6108 99 00

Női vagy leányka-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös, -házikabát és
hasonló áru textilanyagból, kötött vagy hurkolt (a pamutból vagy mű
szálból készült, az alsó trikóing, kombiné, alsószoknya, rövidnadrág és
alsónadrág, hálóing, pizsama, melltartó, csípőszorító, fűző és hasonló áruk
kivételével)

12

0

6109 10 00

T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt pamutból

12

0

6109 90 10

T-ing, atléta és más alsó trikóing gyapjúból vagy finom állati szőrből,
kötött vagy hurkolt

12

0
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6109 90 30

T-ing, atléta és más alsó trikóing műszálból, kötött vagy hurkolt

12

0

6109 90 90

T-ing, atléta és más alsó trikóing textilanyagból, kötött vagy hurkolt (a
gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mű
szálból készültek kivételével)

12

0

6110 11 10

Ujjas mellény és pulóver, legalább 50 tömegszázalék gyapjútartalommal és
legalább 600 g-os árucikkenkénti tömeggel, kötött vagy hurkolt

10,5

0

6110 11 30

Férfi vagy fiú ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény gyapjúból, kö tött
vagy hurkolt (a legalább 50 tömegszázalék gyapjútartalmú és leg alább
600 g-os árucikkenkénti tömegű ujjas mellény és pulóver és a va telinnel
bélelt mellény kivételével)

12

0

6110 11 90

Női vagy lányka ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény gyapjúból,
kötött vagy hurkolt (a legalább 50 tömegszázalék gyapjútartalmú és
legalább 600 g-os árucikkenkénti tömegű ujjas mellény és pulóver és a
vatelinnel bélelt mellény kivételével)

12

0

6110 12 10

Férfi vagy fiú ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áruk
kasmír kecske szőréből, kötött vagy hurkolt (a réteges áruk kivételével)

12

0

6110 12 90

Női vagy lányka ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló
áruk kasmír kecske szőréből, kötött vagy hurkolt (a réteges áruk kivéte
lével)

12

0

6110 19 10

Férfi vagy fiú ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áruk
finom állati szőrből, kötött vagy hurkolt (a kasmír kecske szőréből ké
szült és a réteges áruk kivételével)

12

0

6110 19 90

Női vagy lányka ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló
áruk finom állati szőrből, kötött vagy hurkolt (a kasmír kecske szőréből
készült és a réteges áruk kivételével)

12

0

6110 20 10

Könnyű, finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver pamutból,
kötött vagy hurkolt

12

0

6110 20 91

Férfi vagy fiú ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló ruhá
zati cikkek pamutból, kötött vagy hurkolt (a könnyű, finom kötésű póló
vagy magas nyakú blúz és pulóver és a vatelinnel bélelt mellény
kivételével)

12

0

6110 20 99

Női vagy lányka ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló
ruházati cikkek pamutból, kötött vagy hurkolt (a könnyű, finom kötésű
póló vagy magas nyakú blúz és pulóver és a vatelinnel bélelt mellény
kivételével)

12

0

6110 30 10

Könnyű, finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver szintetikus
vagy műszálból, kötött vagy hurkolt

12

0

6110 30 91

Férfi vagy fiú ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló ruhá
zati cikkek műszálból, kötött vagy hurkolt (a könnyű, finom kötésű
póló vagy magas nyakú blúz és pulóver és a vatelinnel bélelt mellény
kivételével)

12

0
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6110 30 99

Női vagy lányka ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló
ruházati cikkek műszálból, kötött vagy hurkolt (a könnyű, finom kö
tésű póló vagy magas nyakú blúz és pulóver és a vatelinnel bélelt mel
lény kivételével)

12

0

6110 90 10

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áruk lenből vagy
ramiból, kötött vagy hurkolt (a bélelt mellény kivételével)

12

0

6110 90 90

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áruk textilanyag ból,
kötött vagy hurkolt (a műszálból, gyapjúból, finom állati szőrből,
pamutból lenből vagy ramiból készültek és a bélelt mellény kivételével)

12

0

6111 20 10

Csecsemőkesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű pamutból, kötött vagy
hurkolt

8,9

0

6111 20 90

Csecsemőruha és tartozékai pamutból, kötött vagy hurkolt (a kesztyű, az
ujjatlan és egyujjas kesztyű és a kalap kivételével)

12

0

6111 30 10

Csecsemőkesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű szintetikus szálból, kötött
vagy hurkolt

8,9

0

6111 30 90

Csecsemőruha és tartozékai szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt (a
kesztyű, az ujjatlan és egyujjas kesztyű és a kalap kivételével)

12

0

6111 90 11

Csecsemőkesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű gyapjúból vagy finom ál
lati szőrből, kötött vagy hurkolt

8,9

0

6111 90 19

Csecsemőruha és tartozékai gyapjúból vagy finom állati szőrből, kötött
vagy hurkolt (a kesztyű, az ujjatlan és egyujjas kesztyű és a kalap kivé
telével)

12

0

6111 90 90

Csecsemőruha és tartozékai textilanyagból, kötött vagy hurkolt (a gyap
júból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus szálból készültek és a
fejfedő kivételével)

12

0

6112 11 00

Tréningruha pamutból, kötött vagy hurkolt

12

0

6112 12 00

Tréningruha szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt

12

0

6112 19 00

Tréningruha textilanyagból, kötött vagy hurkolt (a pamut vagy szinteti kus
szál kivételével)

12

0

6112 20 00

Síöltöny, kötött vagy hurkolt

12

0

6112 31 10

Férfi vagy fiú fürdőruha szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt, leg
alább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal

8

0

6112 31 90

Férfi vagy fiú fürdőruha szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt (a leg
alább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal rendelkező kivételével)

12

0
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6112 39 10

Férfi vagy fiú fürdőruha textilanyagból, kötött vagy hurkolt, legalább 5
tömegszázalék gumiszál- tartalommal (a szintetikus szálból készült ki
vételével)

8

0

6112 39 90

Férfi vagy fiú fürdőruha textilanyagból, kötött vagy hurkolt (a szinteti kus
szálbó készült és legalább 5 tömegszázalék gumiszálat tartalmazó
kivételével)

12

0

6112 41 10

Női vagy lányka fürdőruha szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt, leg
alább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal

8

0

6112 41 90

Női vagy lányka fürdőruha szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt (a
legalább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal rendelkező kivételé vel)

12

0

6112 49 10

Női vagy lányka fürdőruha textilanyagból, kötött vagy hurkolt, legalább 5
tömegszázalék gumiszál- tartalommal (a szintetikus szálból készült
kivételével)

8

0

6112 49 90

Női vagy lányka fürdőruha textilanyagból, kötött vagy hurkolt (a szinte
tikus szálbó készült és legalább 5 tömegszázalék gumiszálat tartalmazó
kivételével)

12

0

6113 00 10

Ruha, kötött vagy hurkolt, gumizott (a csecsemőruha és tartozékai ki
vételével)

8

0

6113 00 90

Műanyaggal vagy más anyaggal impregnált, bevont vagy beborított kö tött
vagy hurkolt anyagból készült ruha (a gumizott, valamint a csecse mőruha
és tartozékai kivételével)

12

0

6114 20 00

Máshol nem említett különleges munkaruha, sport- vagy egyéb célra
használatos különleges ruha kötött vagy hurkolt pamutból

12

0

6114 30 00

Máshol nem említett különleges munkaruha, sport- vagy egyéb célra
használatos különleges ruha műszálból, kötött vagy hurkolt

12

0

6114 90 00

Máshol nem említett különleges munkaruha, sport- vagy egyéb célra
használatos különleges ruha kötött vagy hurkolt textilanyagból (a pa
mutból és műszálból készült kivételével)

12

0

6115 10 10

Harisnya visszeres lábra szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt

8

0

6115 10 90

Kalibrált kompressziós harisnyaáru textilanyagból (a visszeres lábra való,
szintetikus szálból készült harisnya és a csecsemő-harisnyaáru ki
vételével)

12

0

6115 21 00

Harisnyanadrág és harisnya kötött vagy hurkolt szintetikus szálból,
amelyben az egyágú fonal finomsága 67 decitexnél kisebb (a kalibrált
kompressziós harisnyaáru kivételével)

12

0
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6115 22 00

Harisnyanadrág és harisnya kötött vagy hurkolt szintetikus szálból,
amelyben az egyágú fonal finomsága legalább 67 decitex (kivéve kalib
rált kompressziós harisnyaárut)

12

0

6115 29 00

Harisnyanadrág és harisnya kötött vagy hurkolt textilanyagból (kivéve
kalibrált kompressziós harisnyaárut, a szintetikus szálból készült és
a
gyermek-harisnyaárut)

12

0

6115 30 11

Női térdzokni szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt, amelyben az
egyágú fonal finomsága 67 decitexnél kisebb (a kalibrált kompressziós
harisnyaáru kivételével)

12

0

6115 30 19

Női hosszúharisnya szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt, amelyben az
egyágú fonal finomsága 67 decitexnél kisebb (a kalibrált kompress ziós
harisnyaáru, a harisnyanadrág és harisnya, valamint a térdzokni ki
vételével)

12

0

6115 30 90

Női hosszú- és térdzokni, kötött vagy hurkolt, amelyben az egyágú fo
nal finomsága 67 decitexnél kisebb (a kalibrált kompressziós haris
nyaáru, a szintetikus szálból készült, valamint a harisnyanadrág és ha
risnya kivételével)

12

0

6115 94 00

Hosszú vagy térdzokni, zokni és más harisnyaáru (a talp nélküli haris nyát
is beleértve) gyapjúból vagy finom állati szőrből, kötött vagy hur kolt (a
kalibrált kompressziós harisnyaáru, a harisnyanadrág és haris nya, és a női
hosszú vagy térdzokni kivételével, amelyben az egyágú fo nal finomsága
kevesebb mint 67 decitex, továbbá a gyermek-haris nyaáru kivételével)

12

0

6115 95 00

Hosszú vagy térdzokni, zokni és más harisnyaáru (a talp nélküli haris nyát
is beleértve) kötött vagy hurkolt pamutból (a kalibrált kompress ziós
harisnyaáru, a harisnyanadrág és harisnya, és a női hosszú vagy
térdzokni kivételével, amelyben az egyágú fonal finomsága kevesebb mint
67 decitex, továbbá a gyermek-harisnyaáru kivételével)

12

0

6115 96 10

Térdzokni szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt, (a kalibrált komp
ressziós harisnyaáru, a női hosszú harisnya kivételével, amelyben az
egyágú fonal finomsága kevesebb mint 67 decitex, továbbá a csecsemőharisnyaáru kivételével)

12

0

6115 96 91

Női zokni kötött vagy hurkolt szintetikus szálból (a kalibrált kompress
ziós harisnyaáru, a harisnyanadrág és harisnya, a női hosszú harisnya
kivételével, amelyben az egyágú fonal finomsága kevesebb mint 67 deci
tex, továbbá a térdzokni kivételével)

12

0

6115 96 99

Hosszú harisnya, zokni és más harisnyaáru (a talp nélküli harisnyát is
beleértve), szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt (a kalibrált komp
ressziós harisnyaáru, a harisnyanadrág és harisnya, és a női hosszú vagy
térdzokni, továbbá a gyermek-harisnyaáru kivételével)

12

0

6115 99 00

Hosszú vagy térdzokni, zokni és más harisnyaáru (a talp nélküli haris nyát
is beleértve) kötött vagy hurkolt textilanyagból (a gyapjúból, a fi nom
állati szőrből, a pamutból, a szintetikus szálból készültek, a kalib rált
kompressziós harisnyaáru, a harisnyanadrág és harisnya, és a női hosszú
vagy térdzokni kivételével, amelyben az egyágú fonal finomsága kevesebb
mint 67 decitex, továbbá a gyermek-harisnyaáru kivételével)

12

0
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8

0

6116 10 20

Kesztyű, gumival impregnálva, bevonva vagy beborítva, kötött vagy
hurkolt

6116 10 80

Ujjatlan és egyujjas kesztyű műanyaggal vagy gumival impregnálva, be
vonva vagy beborítva, és kesztyű, műanyaggal impregnálva, bevonva vagy
beborítva, kötött vagy hurkolt

8,9

0

6116 91 00

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is, gyapjúból
vagy finom állati szőrből (a csecsemők számára készült kivételével)

8,9

0

6116 92 00

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is, pamutból (a
műanyaggal vagy gumival impregnált, bevont vagy beborított és a
csecsemők számára készült kivételével)

8,9

0

6116 93 00

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is, szintetikus
szálból (a műanyaggal vagy gumival impregnált, bevont vagy beborított és
a csecsemők számára készült kivételével)

8,9

0

6116 99 00

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is, textilanyag
ból (a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus szál
ból készült, a műanyaggal vagy gumival impregnált, bevont vagy bebo
rított és a csecsemők számára készült kivételével)

8,9

0

6117 10 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló kötött vagy hurkolt
anyagból

12

0

6117 80 10

M. n. s. konfekcionált ruhatartozékok, kötött vagy hurkolt, elasztikus
vagy gumizott

8

0

6117 80 80

M. n. s. nyakkendő, csokornyakkendő, kravátli és egyéb konfekcionált
ruhatartozék (az elasztikus vagy gumizott, valamint a kendő, sál, nyak sál,
mantilla, fátyol és hasonló kivételével)

12

0

6117 90 00

Ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt, máshol nem
említett részei

12

0

6201 11 00

Férfi vagy fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és ha
sonló áruk gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött vagy hurkolt
kivételével)

12

0

6201 12 10

Férfi vagy fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és ha
sonló áruk pamutból, ruhánként 1 kg-nál kisebb tömeggel (a kötött
vagy hurkolt kivételével)

12

0

6201 12 90

Férfi vagy fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és ha
sonló áruk pamutból, ruhánként 1 kg-nál nagyobb tömeggel (a kötött
vagy hurkolt kivételével)

12

0

6201 13 10

Férfi vagy fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és ha
sonló áruk műszálból, ruhánként legfeljebb 1 kg tömeggel (a kötött
vagy hurkolt kivételével)

12

0
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6201 13 90

Férfi vagy fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és ha
sonló áruk műszálból, ruhánként 1 kg-ot meghaladó tömeggel (a kötött
vagy hurkolt kivételével)

12

0

6201 19 00

Férfi vagy fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és ha
sonló áruk textilanyagból (a gyapjúból vagy finom állati szőrből, pa
mutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6201 91 00

Férfi vagy fiúanorák, beleértve a -sízubbonyt is, -viharkabát, -széldzseki és
hasonló áruk gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött vagy hur kolt,
az öltöny, együttes, zakó, blézer, és hosszúnadrág kivételével)

12

0

6201 92 00

Férfi vagy fiúanorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk pamutból (a
kötött vagy hurkolt, a kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, hosszú
nadrág és a síkosztüm felső része kivételével)

12

0

6201 93 00

Férfi- vagy fiúanorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk műszál ból
(a kötött vagy hurkolt, az öltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosz
szúnadrág és a síöltöny felső része kivételével)

12

0

6201 99 00

Férfi- vagy fiúanorák, beleértve a -sízubbonyt is, -viharkabát, -szél
dzseki és hasonló áruk textilanyagból (a gyapjúból, finom állati szőrből,
pamutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt, az öltöny, ru
haegyüttes, zakó, blézer és hosszúnadrág kivételével)

12

0

6202 11 00

Női vagy lánykafelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és
hasonló áruk gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött vagy hurkolt
kivételével)

12

0

6202 12 10

Női vagy lánykafelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és
hasonló áruk pamutból, ruhánként legfeljebb 1 kg tömeggel (a kötött
vagy hurkolt kivételével)

12

0

6202 12 90

Női vagy lánykafelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és
hasonló áruk pamutból, ruhánként 1 kg-ot meghaladó tömeggel (a kö tött
vagy hurkolt kivételével)

12

0

6202 13 10

Női vagy lánykafelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és
hasonló áruk műszálból, ruhánként legfeljebb 1 kg tömeggel (a kötött vagy
hurkolt kivételével)

12

0

6202 13 90

Női vagy lánykafelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és
hasonló áruk műszálból, ruhánként 1 kg-ot meghaladó tömeggel (a kö tött
vagy hurkolt kivételével)

12

0

6202 19 00

Női vagy lánykafelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és
hasonló áruk textilanyagból (a gyapjúból vagy finom állati szőrből, pa
mutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6202 91 00

Női vagy lánykaanorák, beleértve a -sízubbonyt is, -viharkabát, -szél
dzseki és hasonló áruk gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött
vagy hurkolt, az öltöny, együttes, zakó, blézer, és hosszúnadrág kivéte
lével)

12

0
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6202 92 00

Női vagy lánykaanorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk pamut ból
(a kötött vagy hurkolt, a kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, hosz
szúnadrág és a síkosztüm felső része kivételével)

12

0

6202 93 00

Női vagy lánykaanorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk mű
szálból (a kötött vagy hurkolt, a kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer,
hosszúnadrág és a síkosztüm felső része kivételével)

12

0

6202 99 00

Női vagy lánykaanorák, beleértve a -sízubbonyt is, -viharkabát, -szél
dzseki és hasonló áruk textilanyagból (a gyapjúból, finom állati szőrből,
pamutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt, az öltöny, ru
haegyüttes, zakó, blézer és hosszúnadrág kivételével)

12

0

6203 11 00

Férfi- vagy fiúöltöny gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött vagy
hurkolt, a tréningruha, síöltöny és fürdőruha kivételével)

12

0

6203 12 00

Férfi- vagy fiúöltöny szintetikus szálból (a kötött vagy hurkolt, a tré
ningruha, síöltöny és fürdőruha kivételével)

12

0

6203 19 10

Férfi- vagy fiúöltöny pamutból (a kötött vagy hurkolt, a tréningruha,
síöltöny és fürdőruha kivételével)

12

0

6203 19 30

Férfi- vagy fiúöltöny mesterséges szálból (a kötött vagy hurkolt, a tré
ningruha, síöltöny és fürdőruha kivételével)

12

0

6203 19 90

Férfi- vagy fiúöltöny textilanyagból (a gyapjúból vagy finom állati szőr
ből, a pamutból vagy szintetikus szálból készült, a kötött vagy hurkolt, a
tréningruha, síöltöny és fürdőruha kivételével)

12

0

6203 22 10

Férfi vagy fiú ruhaegyüttes, ipari és munkaruha pamutból (a kötött vagy
hurkolt kivételével)

12

0

6203 22 80

Férfi- vagy fiúkosztüm pamutból (nem kötött vagy hurkolt, valamint az
ipari és munkaruha, a tréningruha, a síöltöny és az fürdőruha kivételé vel)

12

0

6203 23 10

Férfi- vagy fiúegyüttes, ipari és munkaruha szintetikus szálból (a kötött
vagy hurkolt kivételével)

12

0

6203 23 80

Férfi- vagy fiúkosztüm szintetikus szálból (nem kötött vagy hurkolt, va
lamint az ipari és munkaruha, a tréningruha, a síöltöny és az fürdőruha
kivételével)

12

0

6203 29 11

Férfi- vagy fiúegyüttes, ipari és munkaruha mesterséges szálból (a kötött
vagy hurkolt kivételével)

12

0

6203 29 18

Férfi- vagy fiúkosztüm mesterséges szálból (nem kötött vagy hurkolt,
valamint az ipari és munkaruha, a tréningruha, a síöltöny és az fürdő ruha
kivételével)

12

0
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6203 29 30

Férfi- vagy fiúruha-együttes gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kö tött
vagy hurkolt, a síöltözet és a fürdőruha kivételével)

12

0

6203 29 90

Férfi- vagy fiúruha-együttes textilanyagból (a gyapjúból, finom állati
szőrből, pamutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt, a síöl
tözet és a fürdőruha kivételével)

12

0

6203 31 00

Férfi- vagy fiúzakó és -blézer gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kö
tött vagy hurkolt, valamint a széldzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6203 32 10

Férfi- vagy fiúzakó és -blézer pamutból, ipari és munkaruha (a kötött
vagy hurkolt, valamint a széldzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6203 32 90

Férfi- vagy fiúzakó és -blézer pamutból (a kötött vagy hurkolt, az ipari és
munkaruha, valamint a széldzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6203 33 10

Férfi- vagy fiúzakó és -blézer szintetikus szálból, ipari és munkaruha (a
kötött vagy hurkolt, valamint a széldzseki és hasonló áruk kivételé vel)

12

0

6203 33 90

Férfi- vagy fiúzakó és -blézer szintetikus szálból (a kötött vagy hurkolt, az
ipari és munkaruha, valamint a széldzseki és hasonló áruk kivételé vel)

12

0

6203 39 11

Férfi- vagy fiúzakó és -blézer mesterséges szálból, ipari és munkaruha (a
kötött vagy hurkolt, valamint a széldzseki és hasonló áruk kivételé vel)

12

0

6203 39 19

Férfi- vagy fiúzakó és -blézer mesterséges szálból (a kötött vagy hurkolt, az
ipari és munkaruha, valamint a széldzseki és hasonló áruk kivételé vel)

12

0

6203 39 90

Férfi- vagy fiúzakó és -blézer textilanyagból (a gyapjúból, finom állati
szőrből, pamutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt, vala
mint a széldzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6203 41 10

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, gyapjúból vagy finom
állati szőrből (a kötött vagy hurkolt, a vállpántos és melles munkanad rág
(overall) és az alsónadrág kivételével)

12

0

6203 41 30

Férfi vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall) gapjúból vagy
finom állati szőrből (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6203 41 90

Férfi- vagy fiúrövidnadrág gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött
vagy hurkolt, az alsónadrág és a fürdőruha kivételével)

12

0

6203 42 11

Férfi vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág pamutból, ipari és mun
karuha (a kötött vagy hurkolt és a vállpántos és melles munkanadrág
(overall) kivételével)

12

0

6203 42 31

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág pamutdenimből (a kötött
vagy hurkolt, az ipari és munkaruha, a vállpántos és melles munkanad rág
(overall) és az alsónadrág kivételével)

12

0
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6203 42 33

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág pamut vágott kordbár
sonyból (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha, a vállpántos és
melles munkanadrág (overall) és az alsónadrág kivételével)

12

0

6203 42 35

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág pamutból (a denim, a
kordbársony, a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha, a vállpán tos és
melles munkanadrág (overall) és az alsónadrág kivételével)

12

0

6203 42 51

Férfi vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall), ipari és mun
karuha, pamutból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6203 42 59

Férfi vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall), pamutból (a
kötött vagy hurkolt és az ipari és munkaruha kivételével)

12

0

6203 42 90

Férfi- vagy fiúrövidnadrág pamutból (a kötött vagy hurkolt, a fürdőruha és
az alsónadrág kivételével)

12

0

6203 43 11

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág szintetikus szálból, ipari és
munkaruha (a kötött vagy hurkolt és a vállpántos és melles munka nadrág
(overall) kivételével)

12

0

6203 43 19

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág szintetikus szálból (a kö tött
vagy hurkolt, az ipari és munkaruha, a vállpántos és melles munka nadrág
(overall) és az alsónadrág kivételével)

12

0

6203 43 31

Férfi vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall), ipari és mun
karuha, szintetikus szálból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6203 43 39

Férfi vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall) szintetikus
szálból (a kötött vagy hurkolt és az ipari és munkaruha kivételével)

12

0

6203 43 90

Férfi- vagy fiúrövidnadrág szintetikus szálból (a kötött vagy hurkolt, az
alsónadrág és a fürdőruha kivételével)

12

0

6203 49 11

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág mesterséges szálból, ipari
és munkaruha (a kötött vagy hurkolt és a vállpántos és melles
munkanadrág (overall) kivételével)

12

0

6203 49 19

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág mesterséges szálból (a
kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha, a vállpántos és melles
munkanadrág (overall) és az alsónadrág kivételével)

12

0

6203 49 31

Férfi vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall), ipari és mun
karuha, mesterséges szálból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6203 49 39

Férfi vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall) mesterséges
szálból (a kötött vagy hurkolt és az ipari és munkaruha kivételével)

12

0

6203 49 50

Férfi- vagy fiúrövidnadrág mesterséges szálból (a kötött vagy hurkolt, az
alsónadrág és a fürdőruha kivételével)

12

0
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6203 49 90

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (ove rall),
-bricsesznadrág és -sortnadrág textilanyagból (a gyapjúból, finom állati
szőrből, pamutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt, az
alsónadrág és a fürdőruha kivételével)

12

0

6204 11 00

Női vagy lánykakosztüm gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött
vagy hurkolt, a síruha és a fürdőruha kivételével)

12

0

6204 12 00

Női vagy lánykakosztüm pamutból (a kötött vagy hurkolt, a síruha és a
fürdőruha kivételével)

12

0

6204 13 00

Női vagy lánykakosztüm (a kötött vagy hurkolt szintetikus szálból ké
szült, a síruha és a fürdőruha kivételével)

12

0

6204 19 10

Női vagy lánykakosztüm (a kötött vagy hurkolt mesterséges szálból ké
szült, a síruha és a fürdőruha kivételével)

12

0

6204 19 90

Női vagy lánykakosztüm textilanyagból (a gyapjúból, finom állati szőr
ből, pamutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt, a síruha és
a fürdőruha kivételével)

12

0

6204 21 00

Női vagy lánykaegyüttes gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött
vagy hurkolt, a síruha és a fürdőruha kivételével)

12

0

6204 22 10

Női vagy lányka-ruhaegyüttes pamutból, ipari és munkaruha (a kötött vagy
hurkolt kivételével)

12

0

6204 22 80

Női vagy lánykakosztüm pamutból (nem kötött vagy hurkolt, valamint az
ipari és munkaruha, a tréningruha, a síöltöny és az fürdőruha kivé
telével)

12

0

6204 23 10

Női vagy lányka-ruhaegyüttes szintetikus szálból, ipari vagy munkaruha (a
kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6204 23 80

Női vagy lánykakosztüm szintetikus szálból (nem kötött vagy hurkolt,
valamint az ipari és munkaruha, a tréningruha, a síöltöny és az fürdő ruha
kivételével)

12

0

6204 29 11

Női vagy lányka-ruhaegyüttes mesterséges szálból, ipari és munkaruha (a
kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6204 29 18

Női vagy lánykakosztüm mesterséges szálból (nem kötött vagy hurkolt,
valamint az ipari és munkaruha, a tréningruha, a síöltöny és az fürdő ruha
kivételével)

12

0

6204 29 90

Női vagy lánykaegyüttes textilanyagból (a gyapjúból, finom állati szőr
ből, pamutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt, a síruha és
a fürdőruha kivételével)

12

0

6204 31 00

Női vagy lányka zakó és blézer gyapjúból vagy finom állati szőrből (a
kötött vagy hurkolt, a széldzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0
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6204 32 10

Női vagy lányka zakó és blézer pamutból, ipari és munkaruha (a kötött
vagy hurkolt, valamint a széldzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6204 32 90

Női vagy lányka zakó és blézer pamutból (a kötött vagy hurkolt, az
ipari és munkaruha, valamint a széldzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6204 33 10

Női vagy lányka zakó és blézer szintetikus szálból, ipari és munkaruha (a
kötött vagy hurkolt, valamint a széldzseki és hasonló áruk kivételé vel)

12

0

6204 33 90

Női vagy lányka zakó és blézer szintetikus szálból (a kötött vagy hur
kolt, az ipari és munkaruha, valamint a széldzseki és hasonló áruk ki
vételével)

12

0

6204 39 11

Női vagy lányka zakó és blézer mesterséges szálból, ipari és munkaruha (a
kötött vagy hurkolt, valamint a széldzseki és hasonló áruk kivételé vel)

12

0

6204 39 19

Női vagy lányka zakó és blézer mesterséges szálból (a kötött vagy hur
kolt, az ipari és munkaruha, valamint a széldzseki és hasonló áruk ki
vételével)

12

0

6204 39 90

Női vagy lányka zakó és blézer textilanyagból (a gyapjúból, finom állati
szőrből, pamutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt, a szél
dzseki és hasonló áruk kivételével)

12

0

6204 41 00

Női vagy lánykaruha gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött vagy
hurkolt és az alsószoknya kivételével)

12

0

6204 42 00

Női vagy lánykaruha pamutból (a kötött vagy hurkolt és az alsószok nya
kivételével)

12

0

6204 43 00

Női vagy lánykaruha szintetikus szálból (a kötött vagy hurkolt és az al
sószoknya kivételével)

12

0

6204 44 00

Női vagy lánykaruha mesterséges szálból (a kötött vagy hurkolt és az
alsószoknya kivételével)

12

0

6204 49 00

Női vagy lánykaruha textilanyagból (a gyapjúból, finom állati szőrből,
pamutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt és az alsószok nya
kivételével)

12

0

6204 51 00

Női vagy lánykaszoknya és -nadrágszoknya gyapjúból vagy finom állati
szőrből (a kötött vagy hurkolt és az alsószoknya kivételével)

12

0

6204 52 00

Női vagy lánykaszoknya és -nadrágszoknya pamutból (a kötött vagy
hurkolt és az alsószoknya kivételével)

12

0

6204 53 00

Női vagy lánykaszoknya és -nadrágszoknya szintetikus szálból (a kötött
vagy hurkolt és az alsószoknya kivételével)

12

0

6204 59 10

Női vagy lánykaszoknya és -nadrágszoknya mesterséges szálból (a kötött
vagy hurkolt és az alsószoknya kivételével)

12

0

465

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

6204 59 90

Női vagy lánykaszoknya és -nadrágszoknya textilanyagból (a gyapjúból,
finom állati szőrből, pamutból vagy műszálból készült, a kötött vagy
hurkolt és az alsószoknya kivételével)

12

0

6204 61 10

Női vagy lánykahosszúnadrág és -bricsesznadrág gyapjúból vagy finom
állati szőrből (a kötött vagy hurkolt, az alsónadrág és a fürdőruha kivé
telével)

12

0

6204 61 85

Női vagy lányka vállpántos és melles munkanadrág (overall), gyapjúból
vagy finom állati szőrből (a kötött vagy hurkolt, az alsónadrág és a für
dőruha kivételével)

12

0

6204 62 11

Női vagy lányka hosszúnadrág és bricsesznadrág pamutból, ipari és
munkaruha (a kötött vagy hurkolt és a vállpántos és melles munkanad rág
(overall) kivételével)

12

0

6204 62 31

Női vagy lányka pamutdenim -nadrág és -bricsesznadrág (az ipari és
munkaruha, a vállpántos és melles munkanadrág (overall) és az alsó
nadrág kivételével)

12

0

6204 62 33

Női vagy lánykahosszúnadrág és -bricsesznadrág pamut vágott kord
bársonyból (az ipari és munkaruha, a vállpántos és melles munkanad rág
(overall) és a női alsónadrág kivételével)

12

0

6204 62 39

Női vagy lányka hosszúnadrág és bricsesznadrág pamutból (a kordbár
sony, a denim vagy a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha, a váll
pántos és melles munkanadrág (overall), a rövidnadrág és a tréningnad rág
kivételével)

12

0

6204 62 51

Női vagy lányka vállpántos és melles munkanadrág (overall), ipari és
munkaruha, pamutból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6204 62 59

Női vagy lányka vállpántos és melles munkanadrág (overall), pamutból (a
kötött vagy hurkolt. valamint az ipari és munkaruha kivételével)

12

0

6204 62 90

Női vagy leányka sortnadrág pamutból (a kötött vagy hurkolt, az alsó
nadrág és a fürdőruha kivételével)

12

0

6204 63 11

Női vagy lányka hosszúnadrág és bricsesznadrág szintetikus szálból, ipari
és munkaruha (a kötött vagy hurkolt és a vállpántos és melles
munkanadrág (overall) kivételével)

12

0

6204 63 18

Női vagy lánykahosszúnadrág és -bricsesznadrág szintetikus szálból (a
kordbársony, a denim vagy a kötött vagy hurkolt, az ipari és munka ruha,
a vállpántos és melles munkanadrág (overall), a rövidnadrág és
a
tréningnadrág kivételével)

12

0

6204 63 31

Női vagy lányka vállpántos és melles munkanadrág (overall), ipari és
munkaruha, szintetikus szálból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6204 63 39

Női vagy lányka vállpántos és melles munkanadrág (overall) szintetikus
szálból (a kötött vagy hurkolt és az ipari és munkaruha kivételével)

12

0

6204 63 90

Női vagy lánykarövidnadrág szintetikus szálból (a kötött vagy hurkolt, az
alsónadrág és a fürdőruha kivételével)

12

0
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6204 69 11

Női vagy lányka hosszúnadrág és bricsesznadrág mesterséges szálból, ipari
és munkaruha (a kötött vagy hurkolt és a vállpántos és melles
munkanadrág (overall) kivételével)

12

0

6204 69 18

Női vagy lányka hosszúnadrág és bricsesznadrág mesterséges szálból (a
kordbársony, a denim vagy a kötött vagy hurkolt, az ipari és munka ruha,
a vállpántos és melles munkanadrág (overall), a rövidnadrág és
a
tréningnadrág kivételével)

12

0

6204 69 31

Női vagy lányka vállpántos és melles munkanadrág (overall), ipari és
munkaruha, mesterséges szálból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6204 69 39

Női vagy lányka vállpántos és melles munkanadrág (overall) mestersé ges
szálból (a kötött vagy hurkolt és az ipari és munkaruha kivételével)

12

0

6204 69 50

Női vagy lánykarövidnadrág mesterséges szálból (a kötött vagy hurkolt, az
alsónadrág és a fürdőruha kivételével)

12

0

6204 69 90

Női vagy lánykahosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (ove
rall), -bricsesznadrág és -sortnadrág textilanyagból (a gyapjúból, finom
állati szőrből, pamutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt, az
alsónadrág és a fürdőruha kivételével)

12

0

6205 20 00

Férfi- vagy fiúing pamutból (a kötött vagy hurkolt, a hálóing, atléta és
más alsó trikóing kivételével)

12

0

6205 30 00

Férfi- vagy fiúing műszálból (a kötött vagy hurkolt, a hálóing, atléta és
más alsó trikóing kivételével)

12

0

6205 90 10

Férfi- vagy fiúing lenből vagy ramiból (a kötött vagy hurkolt, a hálóing, az
atléta és más alsó trikóing kivételével)

12

0

6205 90 80

Férfi- vagy fiúing textilanyagból (a pamutból vagy műszálból, a lenből
vagy ramiból készültek, a kötött vagy hurkolt, a hálóing, az atléta és
más alsó trikóing kivételével)

12

0

6206 10 00

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz selyemből vagy selyemhulladék
ból (a kötött vagy hurkolt és az alsó trikóing kivételével)

12

0

6206 20 00

Női vagy lánykablúz, -ing és -ingblúz gyapjúból vagy finom állati szőr
ből (a kötött vagy hurkolt és az alsó trikóing kivételével)

12

0

6206 30 00

Női vagy lánykablúz, -ing és -ingblúz pamutból (a kötött vagy hurkolt és
az alsó trikóing kivételével)

12

0

6206 40 00

Női vagy lánykablúz, -ing és -ingblúz műszálból (a kötött vagy hurkolt és
az alsó trikóing kivételével)

12

0

6206 90 10

Női vagy lánykablúz, -ing és -ingblúz lenből vagy ramiból (a kötött
vagy hurkolt és az alsó trikóing kivételével)

12

0
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6206 90 90

Női vagy lánykablúz, -ing és -ingblúz textilanyagból (a selyemből, se
lyemhulladékból, gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy mű
szálból készült, a kötött vagy hurkolt és az alsó trikóing kivételével)

12

0

6207 11 00

Férfi- vagy fiúalsónadrág és -rövidnadrág pamutból (a kötött vagy hur kolt
kivételével)

12

0

6207 19 00

Férfi- vagy fiúalsónadrág és -rövidnadrág textilanyagból (a pamut és a
kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6207 21 00

Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama pamutból (a kötött vagy hurkolt, az
alsóing, atléta és alsónadrág kivételével)

12

0

6207 22 00

Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama műszálból (a kötött vagy hurkolt, az
alsóing, atléta és alsónadrág kivételével)

12

0

6207 29 00

Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama textilanyagból (a pamutból vagy mű
szálból készült, a kötött vagy hurkolt, az alsóing, atléta és alsónadrág
kivételével)

12

0

6207 91 00

Férfi- vagy fiúatléta és más alsóing, -fürdőköpeny, -háziköntös és ha
sonló áruk pamutból (a kötött vagy hurkolt, az alsónadrág, hálóing és
pizsama kivételével)

12

0

6207 99 10

Férfi- vagy fiúatléta és más alsóing, -fürdőköpeny, -háziköntös és ha
sonló áruk műszálból (a kötött vagy hurkolt, az alsónadrág, hálóing és
pizsama kivételével)

12

0

6207 99 90

Férfi- vagy fiúatléta és más alsóing, -fürdőköpeny, -háziköntös és ha
sonló áruk textilanyagból (a pamutból vagy műszálból készült, a kötött
vagy hurkolt, az alsónadrág, hálóing és pizsama kivételével)

12

0

6208 11 00

Női vagy lánykakombiné és -alsószoknya műszálból (a kötött vagy hur
kolt, a T-ing és alsó trikóing kivételével)

12

0

6208 19 00

Női vagy lánykakombiné és -alsószoknya textilanyagból (a műszálból
készült, a kötött vagy hurkolt és az alsóing kivételével)

12

0

6208 21 00

Női vagy lánykahálóing és -pizsama pamutból (a kötött vagy hurkolt, a
T-ing, alsó trikóing és hálóköntös kivételével)

12

0

6208 22 00

Női vagy lánykahálóing és -pizsama műszálból (a kötött vagy hurkolt, a
T-ing, alsó trikóing és hálóköntös kivételével)

12

0

6208 29 00

Női vagy lánykahálóing és -pizsama textilanyagból (a pamutból és a mű
szálból készült, a kötött vagy hurkolt, az alsóing és a hálóköntös kivéte
lével)

12

0
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6208 91 00

Női vagy lányka-atlétaing és más alsóing, -rövidnadrág, -alsónadrág,
-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös, -házikabát és hasonló áruk pa
mutból (a kötött vagy hurkolt, a kombiné, alsószoknya, hálóing és pi
zsama, melltartó, csípőszorító, fűző és hasonló áruk kivételével)

12

0

6208 92 00

Női vagy lányka-atlétaing és más alsóing, -rövidnadrág, -alsónadrág,
-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös, -házikabát és hasonló áruk
műszálból (a kötött vagy hurkolt, a kombiné, alsószoknya, hálóing és
pizsama, melltartó, csípőszorító, fűző és hasonló áruk kivételével)

12

0

6208 99 00

Női vagy leányka-atlétaing és más alsóing, -rövidnadrág, -alsónadrág,
-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös, -házikabát és hasonló áruk tex
tilanyagból (a pamutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt, a
kombiné, alsószoknya, hálóing és pizsama, melltartó, csípőszorító, fűző
és hasonló áruk kivételével)

12

0

6209 20 00

Csecsemőruha és tartozékai pamutból (a kötött vagy hurkolt és a fejfedő
kivételével)

10,5

0

6209 30 00

Csecsemőruha és tartozékai szintetikus szálból (a kötött vagy hurkolt és a
fejfedő kivételével)

10,5

0

6209 90 10

Csecsemőruha és tartozékai gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kö tött
vagy hurkolt és a fejfedő kivételével)

10,5

0

6209 90 90

Csecsemőruha és tartozékai textilanyagból (a gyapjúból vagy finom ál lati
szőrből, pamutból vagy szintetikus szálból készült, a kötött vagy hurkolt
és a fejfedő kivételével)

10,5

0

6210 10 10

Ruha nemezből, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is (a csecse
mőruha és tartozékai kivételével)

12

0

6210 10 90

Ruha nem szőtt textíliából, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is (a
csecsemőruha és tartozékai kivételével)

12

0

6210 20 00

A 6201 11–6201 19 alszám alatt leírt ruhatípus műanyaggal vagy más
anyaggal gumizva vagy impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

12

0

6210 30 00

A 6202 11–6202 19 alszám alatt leírt ruhatípus műanyaggal vagy más
anyaggal gumizva vagy impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

12

0

6210 40 00

Férfi- vagy fiúruha textilszövetből, műanyaggal vagy más anyaggal gu
mizva vagy impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve (a
6201 11–6201 19 alszám alatt leírt ruhatípus és a csecsemőruha és
tartozékai kivételével)

12

0
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6210 50 00

Női vagy lánykaruha textilszövetből, műanyaggal vagy más anyaggal
gumizva vagy impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve (a
6202 11–6202 19 alszám alatt leírt ruhatípus és a csecsemőruha és
tartozékai kivételével)

12

0

6211 11 00

Férfi- vagy fiúfürdőruha (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6211 12 00

Női vagy lányka-fürdőruha (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6211 20 00

Síöltöny (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6211 32 10

Férfi vagy fiú ruházat, ipari és munkaruha pamutból (a kötött vagy
hurkolt kivételével)

12

0

6211 32 31

Férfi és fiú bélelt tréningruha műszálból, ugyanazon szövetből készült
külső réteggel (nem kötött vagy hurkolt)

12

0

6211 32 41

Férfi és fiú bélelt tréningfelső pamutból (nem kötött vagy hurkolt, ki
véve az olyan tréningfelsőt, amelynek külső rétege ugyanazon szövet ből
készült)

12

0

6211 32 42

Férfi és fiú bélelt tréningnadrág (alsó) pamutból (nem kötött vagy hur
kolt, kivéve azt, amelynek külső rétege ugyanazon szövetből készült)

12

0

6211 32 90

M. n. s. férfi- és fiúruha pamutból (nem kötött és nem hurkolt)

12

0

6211 33 10

Férfi vagy fiú ruházat, ipari és munkaruha műszálból (a kötött vagy
hurkolt kivételével)

12

0

6211 33 31

Férfi és fiú bélelt tréningruha műszálból,ugyanazon szövetből készült külső
réteggel (nem kötött vagy hurkolt)

12

0

6211 33 41

Férfi és fiú bélelt tréningfelső műszálból (nem kötött vagy hurkolt, ki
véve az olyan tréningfelsőt, amelynek külső rétege ugyanazon szövet ből
készült)

12

0

6211 33 42

Férfi és fiú bélelt tréningnadrág (alsó) műszálból (nem kötött vagy hur
kolt, kivéve azt, amelynek külső rétege ugyanazon szövetből készült)

12

0

6211 33 90

M. n. s. férfi- és fiúruha műszálból (nem kötött és nem hurkolt)

12

0

6211 39 00

Férfi vagy fiú-tréningruha és m. n. s. egyéb ruha textilanyagból (a pa
mutból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6211 41 00

Női vagy lányka-tréningruha és máshol nem említett egyéb -ruha gyap
júból vagy finom állati szőrből (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0
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6211 42 10

Női vagy lánykakötény, overall, munkaruha-overall és más ipari és
munkaruha, pamutból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6211 42 31

Női és lányka bélelt tréningruha pamutból, ugyanazon szövetből ké
szült külső réteggel (nem kötött vagy hurkolt)

12

0

6211 42 41

Női és lányka bélelt tréningfelső pamutból (nem kötött vagy hurkolt,
kivéve az olyan tréningfelsőt, amelynek külső rétege ugyanazon szövet ből
készült)

12

0

6211 42 42

Női és lányka bélelt tréningnadrág (alsó) pamutból (nem kötött vagy
hurkolt, kivéve azt, amelynek külső rétege ugyanazon szövetből ké
szült)

12

0

6211 42 90

M. n. s. női és lánykaruha pamutból (nem kötött és nem hurkolt)

12

0

6211 43 10

Női vagy lánykakötény, overall, munkaruha-overall és más ipari és
munkaruha, műszálból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6211 43 31

Női és lányka bélelt tréningruha műszálból, ugyanazon szövetből ké
szült külső réteggel (nem kötött vagy hurkolt)

12

0

6211 43 41

Női és lányka bélelt tréningfelső műszálból (nem kötött vagy hurkolt,
kivéve az olyan tréningfelsőt, amelynek külső rétege ugyanazon szövet ből
készült)

12

0

6211 43 42

Női és lányka bélelt tréningnadrág (alsó) műszálból (nem kötött vagy
hurkolt, kivéve azt, amelynek külső rétege ugyanazon szövetből ké
szült)

12

0

6211 43 90

M. n. s. női és lánykaruha műszálból (nem kötött és nem hurkolt)

12

0

6211 49 00

Női vagy lányka-tréningruha és máshol nem említett egyéb -ruha texti
lanyagból (a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy műszálból
készült, a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6212 10 10

Melltartó, minden típus, textilanyagból, az elasztikus anyagból készült is,
ideértve a kötött vagy hurkolt árut, a kiskereskedelem számára szo kásos
kiszerelésben, amely egy melltartót és egy női rövidnadrágot tar talmaz)

6,5

0

6212 10 90

Melltartó, minden típus, textilanyagból, az elasztikus anyagból készült is,
ideértve a kötött vagy hurkolt árut (kivéve a kiskereskedelme szá mára
szokásos kiszerelésű készletet, amely egy melltartót és egy női rö
vidnadrágot tartalmaz)

6,5

0

6212 20 00

Csípőszorító és nadrágos csípőszorító mindenfajta textilanyagból, a ru
galmas is, beleértve a kötött vagy hurkolt anyagot is (a teljesen gumiból
készült öv és fűző kivételével)

6,5

0
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6212 30 00

Fűző mindenfajta textilanyagból, a rugalmas is, beleértve a kötött vagy
hurkolt anyagot is

6,5

0

6212 90 00

Fűző, nadrágtartó, zoknitartó, harisnyatartó és hasonló áru, valamint ezek
részei is, beleértve a melltartó, csípőszorító, nadrágos csípőszorító és fűző
részeit is, mindenfajta textilanyagból, a rugalmas is, beleértve a kötött
vagy hurkolt anyagot is (a teljes melltartó, csípőszorító, nadrá gos
csípőszorító és fűző kivételével)

6,5

0

6213 20 00

Zsebkendő pamutból, amelynek egy oldalhossza sem haladja meg a
60 cm-t (a kötött vagy hurkolt kivételével)

10

0

6213 90 00

Zsebkendő textilanyagból, amelynek egy oldalhossza sem haladja meg a
60 cm-t (a pamutból készült, a kötött vagy hurkolt kivételével)

10

0

6214 10 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló áruk selyemből vagy se
lyemhulladékból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

8

0

6214 20 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló áruk gyapjúból vagy fi
nom állati szőrből (a kötött vagy hurkolt kivételével)

8

0

6214 30 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló áruk szintetikus szálból (a
kötött vagy hurkolt kivételével)

8

0

6214 40 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló áruk mesterséges szálból (a
kötött vagy hurkolt kivételével)

8

0

6214 90 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló áruk textilanyagból (a se
lyemből, selyemhulladékból, gyapjúból, finom állati szőrből vagy mű
szálból készült, a kötött vagy hurkolt kivételével)

8

0

6215 10 00

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli selyemből vagy selyemhulla
dékból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

6,3

0

6215 20 00

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli műszálból (a kötött vagy hur kolt
kivételével)

6,3

0

6215 90 00

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli textilanyagból (a selyemből,
selyemhulladékból vagy műszálból készült, a kötött vagy hurkolt kivé
telével)

6,3

0

6216 00 00

Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is, mindenfajta textilanyagból (a kö
tött vagy hurkolt és a csecsemők számára készült kivételével)

7,6

0

6217 10 00

M. n. s. konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok mindenfajta texti
lanyagból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

6,3

0

6217 90 00

Máshol nem említett ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok részei
mindenfajta textilanyagból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0
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6301 10 00

Elektromos melegítővel felszerelt takaró mindenfajta textilanyagból

6,9

0

6301 20 10

Takaró és útitakaró gyapjúból vagy finom állati szőrből, kötött vagy
hurkolt (az elektromos melegítővel felszerelt, az asztalterítő, ágyterítő és a
9404 vtsz. alá tartozó ágyfelszerelés és hasonló lakberendezési cikk
kivételével)

12

0

6301 20 90

Takaró és útitakaró gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött vagy
hurkolt, az elektromos melegítővel felszerelt, az asztalterítő, ágyterítő és a
9404 vtsz. alá tartozó ágyfelszerelés és hasonló lakberendezési cikk
kivételével)

12

0

6301 30 10

Takaró és útitakaró pamutból, kötött vagy hurkolt (az elektromos mele
gítővel felszerelt, az asztalterítő, ágyterítő és a 9404 vtsz. alá tartozó
ágyfelszerelés és hasonló lakberendezési cikk kivételével)

12

0

6301 30 90

Takaró és útitakaró pamutból, (a kötött vagy hurkolt, az elektromos
melegítővel felszerelt, az asztalterítő, ágyterítő és a 9404 vtsz. alá tar tozó
ágyfelszerelés és hasonló lakberendezési cikk kivételével)

7,5

0

6301 40 10

Takaró és útitakaró szintetikus szálból, kötött vagy hurkolt (az elektro mos
melegítővel felszerelt, az asztalterítő, ágyterítő és a 9404 vtsz. alá tartozó
ágyfelszerelés és hasonló lakberendezési cikk kivételével)

12

0

6301 40 90

Takaró és útitakaró szintetikus szálból (a kötött vagy hurkolt, az elekt
romos melegítővel felszerelt, az asztalterítő, ágyterítő és a 9404 vtsz. alá
tartozó ágyfelszerelés és hasonló lakberendezési cikk kivételével)

12

0

6301 90 10

Takaró és útitakaró, kötött vagy hurkolt (a gyapjúból vagy finom állati
szőrből, pamutból vagy szintetikus szálból készült, az elektromos mele
gítővel felszerelt, az asztalterítő, ágyterítő és a 9404 vtsz. alá tartozó
ágyfelszerelés és hasonló lakberendezési cikk kivételével)

12

0

6301 90 90

Takaró és útitakaró textilanyagból (a gyapjúból vagy finom állati szőr ből,
pamutból vagy szintetikus szálból készült, a kötött vagy hurkolt, az
elektromos melegítővel felszerelt, az asztalterítő, ágyterítő és a 9404
vtsz. alá tartozó ágyfelszerelés és hasonló lakberendezési cikk kivételével)

12

0

6302 10 00

Ágynemű, kötött vagy hurkolt

12

0

6302 21 00

Nyomott ágynemű pamutból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6302 22 10

Nyomott ágynemű nem szőtt műszálas textíliából

6,9

0

6302 22 90

Nyomott ágynemű műszálból (a nem szőtt műszálas textíliából készült,
kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6302 29 10

Len vagy rami nyomott ágynemű (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0
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6302 29 90

Nyomott ágynemű textilanyagból (a lenből vagy ramiból készült, a nyo
mott, kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6302 31 00

Ágynemű pamutból (a nyomott, kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6302 32 10

Ágynemű nem szőtt műszálas textíliából (a nyomott kivételével)

6,9

0

6302 32 90

Ágynemű műszálból (a nem szőtt, nyomott, kötött vagy hurkolt kivéte
lével)

12

0

6302 39 20

Len vagy rami ágynemű (a nyomott, kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6302 39 90

Ágynemű textilanyagból (a pamutból, műszűlból, lenből vagy ramiból
készült, a nyomott, kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6302 40 00

Asztalnemű, kötött vagy hurkolt

12

0

6302 51 00

Asztalnemű pamutból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6302 53 10

Asztalnemű nem szőtt műszálas textíliából

6,9

0

6302 53 90

Asztalnemű műszálból (a nem szőtt, a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6302 59 10

Asztalnemű lenből (a kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6302 59 90

Asztalnemű textilanyagból (a pamutból, lenből vagy műszálból készült, a
kötött vagy hurkolt kivételével)

12

0

6302 60 00

Testápolási és konyhai textília, frottírtörülköző vagy hasonló pamut
frottírszövetből (a padlótörlő, a tisztítóruha, az edénytörlőruha és a por
törlőruha kivételével)

12

0

6302 91 00

Testápolási és konyhai textília, pamutból (a frottír, a padlótörlő, tisztító
ruha, edény- és portörlő ruha kivételével)

12

0

6302 93 10

Testápolási és konyhai textília nem műszálas textíliából (a padló-, fé
nyező-, edény- és portörlő ruha kivételével)

6,9

0

6302 93 90

Testápolási és konyhai textília műszálból (a nem szőtt, a padló-, fé
nyező-, edény- és portörlő ruha kivételével)

12

0

6302 99 10

Testápolási és konyhai textília lenből (a padló-, fényező-, edény- és por
törlő ruha kivételével)

12

0
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6302 99 90

Testápolási és konyhai textília textilanyagból (a pamutból, lenből vagy
műszálból készült, a padló-, fényező-, edény- és portörlő ruha kivételé
vel)

12

0

6303 12 00

Függöny, beleértve a drapériát is, és belső vászonroló; ágyfüggöny szin
tetikus szálból, kötött vagy hurkolt (a vászontető és napellenző kivéte
lével)

12

0

6303 19 00

Függöny, beleértve a drapériát is, és belső vászonroló; ágyfüggöny, kö
tött vagy hurkolt (a szintetikus szálból készült, a vászontető és napel
lenző kivételével)

12

0

6303 91 00

Függöny, beleértve a drapériát is, és belső vászonroló; ágyfüggöny pa
mutból (a kötött vagy hurkolt, a vászontető és napellenző kivételével)

12

0

6303 92 10

Függöny, beleértve a drapériát is, és belső vászonroló; ágyfüggöny szin
tetikus szálból készült nem szőtt textíliából (a vászontető és napellenző
kivételével)

6,9

0

6303 92 90

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló; ágyfüggöny, szinte
tikus szálból (a nem szőtt textíliából készült, a vászontető és a napel
lenző kivételével)

12

0

6303 99 10

Függöny, beleértve a drapériát is, és belső vászonroló; ágyfüggöny nem
szőtt textíliából (a pamutból vagy szintetikus szálból készült, a vászon tető
és napellenző kivételével)

6,9

0

6303 99 90

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló; ágyfüggöny, más
textilanyagból (a pamutból és szintetikus szálból vagy nem szőtt textíli
ából készült, a vászontető és a napellenző kivételével)

12

0

6304 11 00

Kötött vagy hurkolt ágyterítő (az ágynemű, paplan és dunna kivételé vel)

12

0

6304 19 10

Ágyterítő pamutból (a kötött vagy hurkolt, az ágynemű, paplan és
dunna kivételével)

12

0

6304 19 30

Ágyterítő lenből vagy ramiból (a kötött vagy hurkolt, az ágynemű, pap lan
és dunna kivételével)

12

0

6304 19 90

Ágyterítő mindenfajta textilanyagból (a pamutból, lenből vagy ramiból
készült, a kötött vagy hurkolt, az ágynemű, paplan és dunna kivételé
vel)

12

0

6304 91 00

Lakástextília, kötött vagy hurkolt (a takaró és útitakaró, ágynemű, asz
talnemű, testápolási és konyhai textília, függöny, beleértve a drapériát is,
belső vászonroló, ágyfüggöny, ágyterítő, lámpaernyő és a 9404 vtsz. alá
tartozó áruk kivételével)

12

0
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6304 92 00

Lakástextília pamutból (a kötött vagy hurkolt, a takaró és útitakaró,
ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília, függöny, beleértve a
drapériát is, belső vászonroló, ágyfüggöny, ágyterítő, lámpaernyő és a
9404 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

12

0

6304 93 00

Lakástextília szintetikus szálból (a kötött vagy hurkolt, a takaró és útita
karó, ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília, függöny, be
leértve a drapériát is, belső vászonroló, ágyfüggöny, ágyterítő, lámpaer nyő
és a 9404 vtsz. alá tartozó áruk kivételével)

12

0

6304 99 00

Lakástextília textilanyagból (a pamutból vagy szintetikus szálból ké szült,
a kötött vagy hurkolt, a takaró és útitakaró, ágynemű, asztal nemű,
testápolási és konyhai textília, függöny, beleértve a drapériát is, belső
vászonroló, ágyfüggöny, ágyterítő, lámpaernyő és a 9404 vtsz. alá
tartozó áruk kivételével)

12

0

6305 10 10

Használt zsák és zacskó áruk csomagolására jutából vagy az 5303 vtsz. alá
tartozó más textilháncsrostból

2

0

6305 10 90

Zsák és zacskó áruk csomagolására jutából vagy az 5303 vtsz. alá tar
tozó más textilháncsrostból (a használt kivételével)

4

0

6305 20 00

Zsák és zacskó áruk csomagolására pamutból

7,2

0

6305 32 11

Tömegáruk ideiglenes tárolására szolgáló rugalmas tartók, áruk csoma
golására, polietilén vagy polipropilén csíkból vagy hasonlóból (a kötött és
hurkolt kivételével)

12

0

6305 32 81

Tömegáruk ideiglenes tárolására szolgáló rugalmas tartók, áruk csoma
golására, polietilén vagy polipropilén csíkból vagy hasonlóból, legfel jebb
120 g/m2 tömegű szövetből (a kötött és hurkolt kivételével)

7,2

0

6305 32 89

Tömegáruk ideiglenes tárolására szolgáló rugalmas tartók, áruk csoma
golására, polietilén vagy polipropilén csíkból vagy hasonlóból, 120 g/ m2nél nagyobb tömegű szövetből (a kötött és hurkolt kivételével)

7,2

0

6305 32 90

Tömegáruk ideiglenes tárolására szolgáló rugalmas tartók áruk csoma
golására, műszálas textilanyagból (a polietilén vagy polipropilén csíkból
vagy hasonlóból készültek kivételével)

7,2

0

6305 33 10

Zsák és zacskó áruk csomagolására polietilén vagy polipropilén csíkból
vagy hasonlóból, kötött és hurkolt (a tömegáruk ideiglenes tárolására
szolgáló rugalmas tartók kivételével)

12

0

6305 33 91

Zsák és zacskó áruk csomagolására polietilén vagy polipropilén csíkból
vagy hasonlóból, legfeljebb 120 g/m2 tömegű szövetből (a kötött és
hurkol, valamint a tömegáruk ideiglenes tárolására szolgáló rugalmas tartók
kivételével)

7,2

0

6305 33 99

Zsák és zacskó áruk csomagolására polietilén vagy polipropilén csíkból
vagy hasonlóból, 120 g/m2 tömegnél nagyobb szövegből (a kötött és
hurkolt, valamint(a tömegáruk ideiglenes tárolására szolgáló rugalmas
tartók kivételével)

7,2

0
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6305 39 00

Zsák és zacskó áruk csomagolására műszálas textilanyagból (a polietilén
vagy polipropilén csíkból vagy hasonlóból készültek és a tömegáruk
ideiglenes tárolására szolgáló rugalmas tartók kivételével)

7,2

0

6305 90 00

Zsák és zacskó áruk csomagolására textilanyagból (a műszálból, pamut
ból, jutából vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textilháncsrostból ké
szült kivételével)

6,2

0

6306 12 00

Ponyva, vászontető és napellenző szintetikus szálból (a ponyvának elké
szített, könnyű szövetből készült sima védőtakaró kivételével)

12

0

6306 19 00

Ponyva, vászontető és napellenző textilanyagból (a szintetikus szálból
készült és a ponyvának elkészített, könnyű szövetből készült sima védő
takaró kivételével)

12

0

6306 22 00

Sátor szintetikus szálból (a külső sátorponyva kivételével)

12

0

6306 29 00

Sátor textilanyagból (a szintetikus szálból készült és a külső sátor
ponyva kivételével)

12

0

6306 30 00

Csónakvitorla, szörfvitorla vagy szárazföldi járművek vitorlája textilany
agból

12

0

6306 40 00

Felfújható matrac textilanyagból

12

0

6306 91 00

Kempingcikk pamutból (a sátor, vászontető és napellenző, vitorla, fel
fújható matrac, hátizsák és hasonló tartó, kipárnázott hálózsákok, mat
racok és vánkosok kivételével)

12

0

6306 99 00

Kempingcikk textilanyagból (a pamutból készült, a sátor, vászontető és
napellenző, vitorla, felfújható matrac, hátizsák és hasonló tartó, kipár
názott hálózsákok, matracok és vánkosok kivételével)

12

0

6307 10 10

Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák, kötött vagy hur kolt

12

0

6307 10 30

Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák, nem szőtt textí
liából

6,9

0

6307 10 90

Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák, bármilyen texti
lanyagból (a kötött vagy hurkolt és a nem szőtt textíliából készült kivé
telével)

7,7

0

6307 20 00

Mentőmellény és mentőöv mindenfajta textilanyagból

6,3

0
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6307 90 10

Máshol nem említett készáru textilanyagokból, beleértve a szabásmintát is,
kötött vagy hurkolt

12

0

6307 90 91

M. n. s. készáru nemezből, beleértve a szabásmintát is

6,3

0

6307 90 99

Máshol nem említett készáru textilanyagokból, beleértve a szabásmintát is (a
nemezből készült, a kötött és hurkolt kivételével)

6,3

0

6308 00 00

Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta vagy hasonló
textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet,
tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelem számára szokásos ki
szerelésben (a ruházati cikkek készítésére szolgáló készlet kivételével)

12

0

6309 00 00

Használt ruha, ruházati kellék, takaró és útitakaró, háztartási vászon nemű
és lakástextiláru mindenfajta textilanyagból, beleértve minden fajta
lábbelit és fejfedőt is, amely észrevehetően viselt és amely öm lesztve
vagy bálákban, zsákokban vagy hasonló csomagolásban kerül bemutatásra
(a szőnyeg, más padlóborító és faliszőnyeg kivételével)

5,3

0

6310 10 10

Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- és kábelhulladék és
ezekből készült használt áruk gyapjúból, valamint finom vagy durva ál lati
szőrből, válogatva

mentes

0

6310 10 30

Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- és kábelhulladék és
ezekből készült használt áruk lenből vagy pamutból, válogatva

mentes

0

6310 10 90

Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- és kábelhulladék és
ezekből készült használt áruk textilanyagból, válogatva (a lenből vagy
pamutból, gyapjúból, illetve finom vagy durva állatszőrből készült kivé
telével)

mentes

0

6310 90 00

Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- és kábelhulladék és
ezekből készült használt áruk textilanyagból (a válogatott kivételével)

mentes

0

6401 10 10

Vízhatlan lábbeli beépített védő fém cipőorral, gumi felsőrésszel és
gumi vagy műanyag külső talppal, ha a felsőrész a talphoz tűzéssel,
szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs
sem hozzáerősítve, sem összeállítva (a jégkorcsolyával vagy görkorcso
lyával felszerelt cipő, sípcsontvédő és hasonló védő sportfelszerelés ki
vételével)

17

0
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6401 10 90

Vízhatlan lábbeli beépített védő fém cipőorral, műanyag felsőrésszel és
gumi vagy műanyag külső talppal, ha a felsőrész a talphoz tűzéssel,
szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs
sem hozzáerősítve, sem összeállítva (a jégkorcsolyával vagy görkorcso
lyával felszerelt cipő, sípcsontvédő és hasonló védő sportfelszerelés ki
vételével)

17

0

6401 92 10

Vízhatlan, csak a bokát takaró lábbeli gumi felsőrésszel és gumi vagy
műanyag külső talppal, ha a felsőrész a talphoz tűzéssel, szegecseléssel,
szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs sem hozzáerő
sítve, sem összeállítva (a beépített védő fém cipőorral felszerelt, az or
topéd lábbeli, a sportcipő, a jégkorcsolyával vagy görkorcsolyával fel
szerelt cipő és a játékszer jellegű cipő kivételével)

17

0

6401 92 90

Vízhatlan, csak a bokát takaró lábbeli gumi vagy műanyag külső talp
pal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz tűzéssel, szegecseléssel, szö
geléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs sem hozzáerősítve,
sem összeállítva (a beépített védő fém cipőorral felszerelt, az ortopéd
lábbeli, a sportcipő, a jégkorcsolyával vagy görkorcsolyával felszerelt cipő
és a játékszer jellegű cipő kivételével)

17

0

6401 99 00

Sem a bokát, sem a térdet nem takaró vízhatlan lábbeli gumi vagy mű
anyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz tűzéssel,
szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs
sem hozzáerősítve, sem összeállítva (a bokát, de térdet nem takaró, a
beépített védő fém cipőorral felszerelt lábbeli, az ortopéd lábbeli, a
jégkorcsolyával vagy görkorcsolyával felszerelt cipő, a sportcipő és a
játékszer jellegű cipő kivételével)

17

0

6402 12 10

Sícipő, síbakancs és sífutócipő gumi vagy műanyag külső talppal és fel
sőrésszel (a 6401 vtsz. alá tartozó vízhatlan lábbeli kivételével)

17

0

6402 12 90

Hódeszkacipő gumi vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel (a
6401 vtsz. alá tartozó vízhatlan lábbeli kivételével)

17

0

6402 19 00

Sportcipő gumi vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel (a
6401 vtsz. alá tartozó vízhatlan lábbeli, a sícipő, síbakancs, sífutó cipő,
hódeszkacipő és a jégkorcsolyával vagy görkorcsolyával felszerelt cipő
kivételével)

16,9

0

6402 20 00

Lábbeli gumi vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, pántból vagy
szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve (a játékszer jellegű cipő
kivételével)

17

0
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6402 91 10

Lábbeli beépített védő fém cipőorral, gumi vagy műanyag külső talppal és
felsőrésszel (a 6401 vtsz. alá tartozó vízhatlan lábbeli, a sportcipő és az
ortopéd lábbeli kivételével)

17

0

6402 91 90

Bokát takaró lábbeli gumi vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel (a
beépített védő fém cipőorral felszerelt, a 6401 vtsz. alá tartozó víz hatlan
lábbeli, a sportcipő, az ortopéd lábbeli és a játékszer jellegű cipő
kivételével)

16,9

0

6402 99 05

Lábbeli beépített fém cipővédőorral, gumi vagy műanyag külső talppal és
felsőrésszel (a 6401 vtsz. alá tartozó vízhatlan lábbeli, a sportcipő és az
ortopéd lábbeli kivételével)

17

0

6402 99 10

Lábbeli gumi vagy műanyag külső talppal és gumi felsőrésszel (a bokát
takaró vagy a pántból vagy szíjból álló, szegeccsel a talphoz erősített
felsőrésszel rendelkező, a 6401 vámtarifaszám alá tartozó vízhatlan
lábbeli, a sportcipő, az ortopéd lábbeli és a játékszer jellegű cipő kivéte
lével)

16,8

0

6402 99 31

Lábbeli műanyag felsőrésszel és gumi vagy műanyag külső talppal, pán
tokból készült vagy kivágott felsőrésszel, 3 cm-nél magasabb talp- és
sarok-összeállítással (kivéve a pántból vagy szíjból álló, szegeccsel a talp
hoz erősített felsőrésszel rendelkező lábbelit)

16,8

0

6402 99 39

Lábbeli műanyag felsőrésszel és gumi vagy műanyag külső talppal, pán
tokból készült vagy kivágott felsőrésszel, legfeljebb 3 cm magas talp- és
sarok-összeállítással (kivéve a pántból vagy szíjból álló, szegeccsel a talp
hoz erősített felsőrésszel rendelkező lábbelit)

16,8

0

6402 99 50

Papucs és más házicipő, gumi vagy műanyag külső talppal és felsőrész
szel (a bokát takaró, a pántokból készült vagy kivágott felsőrésszel ren
delkező és a játékszer jellegű cipő kivételével)

16,8

0

6402 99 91

Lábbeli, gumi vagy műanyag külső talppal és műanyag felsőrésszel, 24
cm-nél rövidebb talpbéléssel (kivéve a bokát takaró lábbelit, a pán tokból
készült vagy kivágott felsőrésszel rendelkező lábbelit, a beépített védő fém
cipőorral rendelkező lábbelit, a házicipőt, a sportcipőt,
a 6401
vámtarifaszám alá tartozó vízhatlan lábbelit, az ortopéd lábbelit és a
játékszer jellegű cipőt)

16,8

0
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6402 99 93

Férfi- vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli, gumi vagy mű
anyag külső talppal, műanyag felsőrésszel, legalább 24 cm hosszú talp
béléssel (kivéve a bokát takaró lábbelit, a pántokból készült vagy kivá gott
felsőrésszel rendelkező lábbelit, vagy a beépített védő fém cipőor ral
rendelkező lábbelit, a házicipőt vagy a sportcipőt, a 6401 vámtarifa szám
alá tartozó vízhatlan lábbelit, az ortopéd lábbelit )

16,8

0

6402 99 96

Lábbeli, gumi vagy műanyag külső talppal, műanyag felsőrésszel, leg
alább 24 cm hosszú talpbéléssel (kivéve a bokát takaró lábbelit, a pán
tokból készült vagy kivágott felsőrésszel rendelkező lábbelit, vagy a beé
pített védő fém cipőorral rendelkező lábbelit, a házicipőt vagy a sportci
pőt, a 6401 vámtarifaszám alá tartozó vízhatlan lábbelit, az ortopéd
lábbelit és a férfi- vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbelit)

16,8

0

6402 99 98

Női lábbeli, gumi vagy műanyag külső talppal, műanyag felsőrésszel,
legalább 24 cm hosszú talpbéléssel (kivéve a bokát takaró lábbelit, a
pántokból készült vagy kivágott felsőrésszel rendelkező lábbelit, vagy a
beépített védő fém cipőorral rendelkező lábbelit, a házicipőt vagy a
sportcipőt, a 6401 vámtarifaszám alá tartozó vízhatlan lábbelit, az
ortopéd lábbelit és a férfi- vagy női lábbeliként nem meghatározható
lábbelit)

16,8

0

6403 12 00

Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő gumi, műanyag, bőr vagy
mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel

8

0

6403 19 00

Sportcipő gumi, műanyag, bőr vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr
felsőrésszel (a sícipő, síbakancs, sífutócipő, hódeszkacipő és a jég
korcsolyával vagy görkorcsolyával felszerelt cipő kivételével)

8

0

6403 20 00

Lábbeli bőr külső talppal, a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból ké
szült felsőrésszel

8

0

6403 40 00

Lábbeli beépített védő fém cipőorral, gumi, műanyag, bőr vagy mester
séges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel (a sportcipő és ortopéd láb beli
kivételével)

8

0

6403 51 05

Lábbeli bőr felsőrésszel, fából készült alappal vagy telitalppal, bokát ta
karó, talpbélés és beépített védő fém cipőorr nélkül

8

0
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6403 51 11

Bokát (de lábszárat nem) takaró lábbeli bőr külső talppal és felsőrésszel, 24
cm-nél rövidebb talpbéléssel (a beépített védő fém cipőorral felsze relt, a
sportcipő, ortopéd lábbeli és játékszer jellegű cipő kivételével)

8

0

6403 51 15

Bokát (de lábszárat nem) takaró férfi lábbeli bőr külső talppal és felső
résszel, legalább 24 cm hosszú talpbéléssel (a beépített védő fém ci
pőorral felszerelt, a sportcipő és az ortopéd lábbeli kivételével)

8

0

6403 51 19

Bokát (de lábszárat nem) takaró női lábbeli bőr külső talppal és felső
résszel, legalább 24 cm hosszú talpbéléssel (a beépített védő fém ci
pőorral felszerelt, a sportcipő és az ortopéd lábbeli kivételével)

8

0

6403 51 91

Bokát és lábszárat takaró lábbeli bőr külső talppal és felsőrésszel, 24 cmnél rövidebb talpbéléssel (a beépített védő fém cipőorral felszerelt, a
sportcipő, ortopéd lábbeli és játékszer jellegű cipő kivételével)

8

0

6403 51 95

Bokát és lábszárat takaró férfi lábbeli bőr külső talppal és felsőrésszel,
legalább 24 cm hosszú talpbéléssel (a beépített védő fém cipőorral fel
szerelt, a sportcipő és az ortopéd lábbeli kivételével)

8

0

6403 51 99

Bokát és lábszárat takaró női lábbeli bőr külső talppal és felsőrésszel,
legalább 24 cm hosszú talpbéléssel (a beépített védő fém cipőorral fel
szerelt, a sportcipő és az ortopéd lábbeli kivételével)

8

0

6403 59 05

Lábbeli bőr felsőrésszel, fából készült alappal vagy telitalppal, talpbélés és
beépített védő fém cipőorr nélkül (kivéve a bokát takaró)

8

0

6403 59 11

Lábbeli, bőr felsőrésszel és külső talppal, pántokból készült vagy kivá gott
felsőrésszel, legfeljebb 3 cm-nél magasabb talp- és sarok-összeállí tással
(a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel ren delkező
lábbeli kivételével)

5

0

6403 59 31

Lábbeli, bőr felsőrésszel és külső talppal, pántokból készült vagy kivá gott
felsőrésszel, legfeljebb 3 cm magas talp- és sarok-összeállítással,
legfeljebb 24 cm-es talpbéléssel (a lábfej és a nagylábujj körül bőrpánt ból
készült felsőrésszel rendelkező lábbeli, valamint a játékszer jellegű cipő
kivételével)

8

0
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6403 59 35

Férfi lábbeli, bőr felsőrésszel és külső talppal, pántokból készült vagy
kivágott felsőrésszel, legfeljebb 3 cm magas talp- és sarok-összeállítás sal,
legalább 24 cm-es talpbéléssel (a lábfej és a nagylábujj körül bőr pántból
készült felsőrésszel rendelkező lábbeli kivételével)

8

0

6403 59 39

Női lábbeli, bőr felsőrésszel és külső talppal, pántokból készült vagy ki
vágott felsőrésszel, legfeljebb 3 cm magas talp- és sarok-összeállítással,
legalább 24 cm-es talpbéléssel (a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból
készült felsőrésszel rendelkező lábbeli kivételével)

8

0

6403 59 50

Papucs és más házicipő bőrtalppal és bőr felsőrésszel (a bokát takaró, a
pántokból készült vagy kivágott felsőrésszel rendelkező lábbeli, vala mint
a játékszer jellegű cipő kivételével)

8

0

6403 59 91

Lábbeli, bőr felsőrésszel és külső talppal, legfeljebb 24 cm hosszú talp
béléssel (a bokát takaró, a beépített védő fém cipőorral rendelkező, a fá ból
készült alappal vagy, telitalppal rendelkező, talpbélés nélküli, a pán tokból
készült vagy kivágott felsőrésszel rendelkező lábbeli, a házicipőt, a
sportcipő és az ortopéd lábbeli kivételével)

8

0

6403 59 95

Férfi lábbeli, bőr felsőrésszel és külső talppal, legalább 24 cm hosszú
talpbéléssel (a bokát takaró, a beépített védő fém cipőorral rendelkező, a
fából készült alappal vagy, telitalppal rendelkező, talpbélés nélküli, a
pántokból készült vagy kivágott felsőrésszel rendelkező lábbeli, a házi
cipőt, a sportcipő és az ortopéd lábbeli kivételével)

8

0

6403 59 99

Női lábbeli, bőr felsőrésszel és külső talppal, legalább 24 cm hosszú
talpbéléssel (a bokát takaró, a beépített védő fém cipőorral rendelkező, a
fából készült alappal vagy, telitalppal rendelkező, talpbélés nélküli, a
pántokból készült vagy kivágott felsőrésszel rendelkező lábbeli, a házi
cipőt, a sportcipő és az ortopéd lábbeli kivételével)

8

0

6403 91 05

Lábbeli gumi-, műanyag, bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőrtalppal és
bőr felsőrésszel, fából készült alappal, bokát takaró, talpbélés és beé pített
védő fém cipőorr nélkül

8

0

6403 91 11

Bokát, de lábszárat nem takaró lábbeli bőr külső talppal és felsőrésszel, 24
cm-nél rövidebb talpbéléssel (a beépített védő fém cipőorral felsze relt, a
sportcipő, ortopéd lábbeli és játékszer jellegű cipő kivételével)

8

0
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6403 91 13

Férfi- vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli gumi, műanyag
vagy mesterséges bőr külső talppal, bőr felsőrésszel, a lábszárat nem, csak
a bokát takaró, legalább 24 cm hosszú belső talpbéléssel (a 6403
11 00–6403 40 00 KN-kódok kivételével)

8

0

6403 91 16

Férfi lábbeli gumi, műanyag vagy mesterséges bőr külső talppal, bőr fel
sőrésszel, a lábszárat nem, csak a bokát takaró, legalább 24 cm hosszú
belső talpbéléssel (a 6403 11 00–6403 40 00 KN-kódok kivételével)

8

0

6403 91 18

Női lábbeli gumi, műanyag vagy mesterséges bőr külső talppal, bőr fel
sőrésszel, a lábszárat nem, csak a bokát takaró, legalább 24 cm hosszú
belső talpbéléssel (a 6403 11 00–6403 40 00 KN-kódok kivételével)

8

0

6403 91 91

Bokát és lábszárat takaró lábbeli gumi, műanyag vagy mesterséges bőr
külső talppal és bőr felsőrésszel, 24 cm-nél rövidebb talpbéléssel (a beé
pített védő fém cipőorral felszerelt, a sportcipő, ortopéd lábbeli és já
tékszer jellegű cipő kivételével)

8

0

6403 91 93

Férfi- vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli gumi, műanyag
vagy mesterséges bőr külső talppal, bőr felsőrésszel, a bokát és lábszá rat
takaró, legalább 24 cm hosszú belső talpbéléssel (a 6403 11 00–
6403 40 00 KN-kódok kivételével)

8

0

6403 91 96

Férfilábbeli gumi, műanyag vagy mesterséges bőr külső talppal, bőr fel
sőrésszel, bokát és lábszárat takaró, legalább 24 cm hosszú talpbéléssel (a
6403 11 00–6403 40 00 és a 6403 90 16 KN-kódok kivételével)

8

0

6403 91 98

Női lábbeli gumi, műanyag vagy mesterséges bőr külső talppal, bőr fel
sőrésszel, bokát és lábszárat takaró, legalább 24 cm hosszú talpbéléssel (a
6403 11 00–6403 40 00 és a 6403 91 18 KN-kódok kivételével)

5

0

6403 99 05

Lábbeli gumi-, műanyag, bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőrtalppal és
bőr felsőrésszel, fából készült alappal, talpbélés és beépített védő fém
cipőorr nélkül (a bokát takaró kivételével)

8

0

6403 99 11

Lábbeli gumi, műanyag vagy mesterséges bőr külső talppal, pántokból
készült vagy kivágott bőr felsőrésszel, 3 cm-nél magasabb talp- és sa
rok-összeállítással

8

0
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6403 99 31

Lábbeli gumi, műanyag vagy mesterséges bőr külső talppal, pántokból
készült vagy kivágott (a bokát nem takaró) bőr felsőrésszel, legfeljebb 3
cm magas talp- és sarok-összeállítással, 24 cm-nél rövidebb talpbélés sel (a
játékszer jellegű cipő kivételével)

8

0

6403 99 33

Férfi- vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli gumi, műanyag
vagy mesterséges bőr külső talppal, pántokból készült vagy kivágott (a
bokát nem takaró) bőr felsőrésszel, legfeljebb 3 cm-es talp- és sarokösszeállítással, legalább 24 cm hosszú talpbéléssel (a 6403 11 00–
6403 40 00 KN-kódok kivételével)

8

0

6403 99 36

Férfilábbeli gumi, műanyag vagy mesterséges bőr külső talppal, pántok ból
készült vagy kivágott (a bokát nem takaró) bőr felsőrésszel, legfel jebb 3
cm-es talp- és sarok-összeállítással, legalább 24 cm hosszú talp béléssel (a
6403 11 00–6403 40 00 KN-kódok kivételével)

8

0

6403 99 38

Női lábbeli gumi, műanyag vagy mesterséges bőr külső talppal, pántok ból
készült vagy kivágott (a bokát nem takaró) bőr felsőrésszel, legfel jebb 3
cm-es talp- és sarok-összeállítással, legalább 24 cm hosszú talp béléssel (a
6403 11 00–6403 40 00 KN-kódok kivételével)

5

0

6403 99 50

Papucs és más házicipő, gumi, műanyag vagy mesterséges bőr külső
talppal és bőr felsőrésszel,(a bokát takaró, a pántokból készült vagy ki
vágott felsőrésszel rendelkező és a játékszer jellegű cipő kivételével)

8

0

6403 99 91

Lábbeli gumi, műanyag vagy mesterséges bőr külső talppal, bőr felső
résszel, legfeljebb 24 cm hosszú talpbéléssel (a bokát takaró, a beépített
védő fém cipőorral rendelkező, a fából készült alappal vagy, telitalppal
rendelkező, talpbélés nélküli, a pántokból készült vagy kivágott felső
résszel rendelkező lábbeli, a házicipőt, a sportcipő és az ortopéd lábbeli és a
játékszer jellegű cipő kivételével)

8

0

6403 99 93

Férfi- vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli gumi, műanyag
vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felsőrésszel, legalább 24 cm
hosszú talpbéléssel (a bokát takaró, a beépített védő fém cipőorral, a fá ból
készült alappal rendelkező, belső talp nélküli, a pántokból készült vagy
kivágott felsőrésszel rendelkező lábbeli, a házicipő, a sportcipő vagy az
ortopéd lábbeli kivételével)

8

0
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6403 99 96

Férfilábbeli gumi, műanyag vagy mesterséges bőr külső talppal, (a bokát
nem takaró) bőr felsőrésszel, legalább 24 cm hosszú talpbéléssel (a
6403 11 00–6403 40 00, 6403 99 11, 6403 99 36, 6403 99 50
KN-kódok kivételével)

8

0

6403 99 98

Női lábbeli gumi, műanyag vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr
felsőrésszel, legalább 24 cm hosszú talpbéléssel (a bokát takaró, a beépí tett
védő fém cipőorral, a fából készült alappal rendelkező, belső talp nélküli,
a pántokból készült vagy kivágott felsőrésszel rendelkező láb beli, a
házicipő, a sportcipő vagy az ortopéd lábbeli, a férfi- vagy női
lábbeliként nem azonosítható lábbeli kivételével)

7

0

6404 11 00

Sportcipő, beleértve a teniszcipőt, kosárlabdacipőt, tornacipőt, edzőci pőt
és hasonlót is, gumi vagy műanyag külső talppal és textilanyag-fel
sőrésszel

16,9

0

6404 19 10

Papucs és más házicipő gumi vagy műanyag külső talppal és textila
nyag-felsőrésszel (a teniszcipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló és a já
tékszer jellegű cipő kivételével)

16,9

0

6404 19 90

Lábbeli gumi vagy műanyag külső talppal és textilanyag-felsőrésszel (a
házicipő, a sportcipő, ideértve a teniszcipőt, a kosárlabdacipőt, a tor
nacipőt, az edzőcipőt és hasonlókat és a játékszer jellegű cipő kivételé
vel)

17

0

6404 20 10

Papucs és más házicipő bőr vagy mesterséges bőr külső talppal és tex
tilanyag-felsőrésszel (a játékszer jellegű cipő kivételével)

17

0

6404 20 90

Lábbeli bőr vagy mesterséges bőr külső talppal textilanyag-felsőrésszel (a
házicipő és a játékszer jellegű cipő kivételével)

17

0

6405 10 00

Lábbeli bőr vagy mesterséges bőr felsőrésszel (a gumi, műanyag, bőr
vagy mesterséges bőr külső talppal és bőr felső résszel rendelkező, az
ortopéd lábbeli és a játékszer jellegű cipő kivételével)

3,5

0

6405 20 10

Lábbeli textilanyag-felsőrésszel, fa vagy parafa külső talppal (az ortopéd
lábbeli és a játékszer jellegű cipő kivételével)

3,5

0

6405 20 91

Papucs és más házicipő textilanyag-felsőrésszel (a gumi, műanyag, bőr
vagy mesterséges bőr külső talpú és a játékszer jellegű cipő kivételével)

4

0
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6405 20 99

Lábbeli textilanyag-felsőrésszel (a gumi, műanyag, bőr, vagy mestersé
ges bőr, fa vagy parafa külső talpú, a házicipő, az ortopéd lábbeli és a
játékszer jellegű cipő kivételével)

4

0

6405 90 10

Lábbeli nem gumi, műanyag, bőr vagy mesterséges bőr külső talppal és
nem bőr, mesterséges bőr vagy textilanyag-felsőrésszel (az ortopéd láb beli
és a játékszer jellegű cipő kivételével)

17

0

6405 90 90

Lábbeli fából, parafából, zsinórból, papírkartonból, szőrméből, szövet ből,
nemezből, nem szőtt textíliából, linóleumból, rafiából, szalmából, luffából
stb. készült külső talppal és a bőr, mesterséges bőr vagy textila nyag
kivételével bármilyen anyagból készült felsőrésszel (az ortopéd lábbeli és
játékszer jellegű cipő kivételével)

4

0

6406 10 11

Bőr felsőrész, a belső talphoz erősítve is

3

0

6406 10 19

Bőr felsőrész részei (a kéreg kivételével)

3

0

6406 10 90

Felsőrész, a belső talphoz erősítve is, és részei (a kéreg, valamint a bőr ből
vagy azbesztből készült általános részek kivételével)

3

0

6406 20 10

Talp és sarok gumiból

3

0

6406 20 90

Talp és sarok műanyagból

3

0

6406 91 00

Lábbelirész fából

3

0

6406 99 10

Lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és részei

3

0

6406 99 30

Felsőrész-összeállítások, a talpbéléshez vagy más talprészhez erősítve (az
azbesztből készült vagy a külső talphoz erősített kivételével)

3

0

6406 99 50

Kiemelhető talpbélés, sarokemelő és más kivehető kiegészítő

3

0

6406 99 60

Külső cipőtalp bőrből vagy mesterséges bőrből

3

0

6406 99 80

Lábbelirész (a bőr, mesterséges bőr, gumi vagy műanyag külső talppal,
gumiból vagy műanyagból készült sarokkal, a belső talphoz vagy [a
külső talp kivételével] más talprészhez erősített felsőrésszel rendelke zők és
azok részei, valamint a fából vagy azbesztből készült általános részek
kivételével)

3

0
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6501 00 00

Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből, nem formázva, nem ka
rimázva; korong és henger, beleértve a felhasítottat is, nemezből

2,7

0

6502 00 00

Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított ka
lapforma (a formázott, karimázott, bélelt vagy díszített kivételével)

mentes

0

6504 00 00

Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított ka lap
és más fejfedő, bélelve vagy díszítve is (az állatok részére készült, a
játékszer jellegű és a farsangi fejfedők kivételével)

mentes

0

6505 10 00

Hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is

2,7

0

6505 90 05

Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, szőr
menemezből vagy gyapjú- és szőrmenemezből, a 6501 vtsz. alá tar
tozó kalaptestből, kalaptompból vagy korongból előállítva, bélelve vagy
díszítve is (a nemezszalagból vagy -darabból összeállított és a játékszer
jellegű és farsangi fejfedők kivételével)

5,7

0

6505 90 10

Svájci sapka, sapka, házisapka, fez és hasonló áruk kötött vagy hurkolt
kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textilanyagból (de nem
szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is (a játékszer jellegű és az
ünnepi tárgyak kivételével)

2,7

0

6505 90 30

Ellenzős sapka és hasonló áruk kötött vagy hurkolt kelméből vagy csip
kéből, nemezből vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva,
bélelve vagy díszítve is (a játékszer jellegű és a farsangi fejfedők kivéte
lével)

2,7

0

6505 90 80

Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, ne
mezből vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve
vagy díszítve is (a szőrmenemezből vagy gyapjú- és szőrmenemezből
készült, a svájci sapka, sapka, házisapka, fez és hasonló áruk, az ellen
zős sapka, az állatok részére készült, a játékszer jellegű és az ünnepi fej
fedők kivételével)

2,7

0

6506 10 10

Biztonsági fejfedő műanyagból, bélelve vagy díszítve is

2,7

0

6506 10 80

Biztonsági fejfedő (nem műanyagból), bélelve vagy díszítve is

2,7

0

6506 91 00

Fürdősapka, csuklya és más kalap és fejfedő, bélelve vagy díszítve is,
gumiból vagy műanyagból (a biztonsági fejfedő és a játékszer jellegű és a
farsangi fejfedők kivételével)

2,7

0

6506 99 10

Kalap és más fejfedő szőrmenemezből vagy gyapjú- és szőrmenemez ből,
a 6501 vtsz. alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy korong ból
előállítva, bélelve vagy díszítve is (a kötött vagy hurkolt kelméből vagy
csipkéből készült, a nemezszalagból vagy -darabból összeállított és a
játékszer jellegű és farsangi fejfedők kivételével)

5,7

0
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6506 99 90

Máshol nem említett kalap és más fejfedő, bélelve vagy díszítve is

2,7

0

6507 00 00

Fejszalag, bélés, huzat, kalapváz aljzat, kalapkeret, ellenző és rögzítőszíj
fejfedőhöz (a sportolók által izzasztóként használt, kötött vagy hurkolt
fejszalag kivételével)

2,7

0

6601 10 00

Kerti vagy hasonló napernyő (a strandsátor kivételével)

4,7

0

6601 91 00

Esernyő teleszkópos nyéllel (a játékesernyő kivételével)

4,7

0

6601 99 11

Esernyő és napernyő, beleértve a boternyőt is, szövött műszálas texti
lanyagból készült tokkal (a teleszkópos nyéllel rendelkező ernyő, kerti és
hasonló napernyő, és játék esernyő kivételével)

4,7

0

6601 99 19

Esernyő és napernyő, beleértve a boternyőt is, szövött textilanyagból
készült tokkal (a műszálas, a teleszkópos nyéllel rendelkező ernyő, kerti és
hasonló napernyő, és játék esernyő kivételével)

4,7

0

6601 99 90

Esernyő és napernyő, beleértve a boternyőt is (a szövött textilanyagból
készült tokkal és teleszkópos nyéllel rendelkező ernyő, kerti és hasonló
napernyő, és játék esernyő kivételével)

4,7

0

6602 00 00

Sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló (a mérő rúdsétapálca, mankó, botpuska és sportbot kivételével)

2,7

0

6603 20 00

A 6601 vtsz alá tartozó esernyők és napernyők kerete, beleértve
nyélre, (botra) szerelt keretet is

5,2

0

6603 90 10

A 6601 vtsz alá tartozó esernyők és napernyők vagy a 6602 vtsz. alá
tartozó sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló fo
gantyúja és gombja

2,7

0

6603 90 90

A 6601 vtsz alá tartozó esernyők és napernyők vagy a 6602 vtsz. alá
tartozó sétapálca, sétabot, botszék, ostor, lovaglókorbács és hasonló ré
szei, díszei és tartozékai (a fogantyú és gomb, valamint az ernyőkeret,
beleértve a nyélre (botra) szerelt keretet is, kivételével)

5

0

6701 00 00

Madárbőr és más madártestrész tollal vagy pehellyel, toll, tollrész, pe hely
és ezekből készült áru (a 0505 vtsz. alá tartozó termék, a megmun kált
tollszár és tollnyél, lábbeli és fejfedő, a 9404 vtsz alá tartozó ágy
felszerelés és hasonló lakberendezési cikk, játék, játékszer és sportfel
szerelés és gyűjteménydarabok kivételével)

2,7

0
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6702 10 00

Művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei, valamint ezekből kö
tözéssel, ragasztással, egymáshoz rögzítéssel vagy hasonló módszerrel
készült áru műanyagból

4,7

0

6702 90 00

Művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei, valamint ezekből kö
tözéssel, ragasztással, egymáshoz rögzítéssel vagy hasonló módszerrel
készült áru (a műanyagból készült kivételével)

4,7

0

6703 00 00

Emberhaj fésülve, vékonyítva, fehérítve vagy másképpen megmunkálva;
gyapjú, más állati szőr vagy más textilanyag, előkészítve paróka vagy
hasonló áru készítéséhez (a természetes emberhaj-fonat, mosva és tisz
títva, de másképpen nem megmunkálva is, kivételével)

1,7

0

6704 11 00

Kész paróka szintetikus textilanyagból

2,2

0

6704 19 00

Álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru szinteti
kus textilanyagból (a kész paróka kivételével)

2,2

0

6704 20 00

Paróka, álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru
emberhajból és máshol nem említett áru emberhajból

2,2

0

6704 90 00

Paróka, álszakáll, szemöldök és szempilla, hamis copf és hasonló áru
állati szőrből vagy textilanyagból (a szintetikus textilanyag kivételével)

2,2

0

6801 00 00

Kövezetkocka (kockakő), szegélykő és járdaburkoló kő természetes kő ből
(a pala kivételével)

mentes

0

6802 10 00

Lap, kocka és más megmunkált áru természetes kőből, beleértve a palát is,
mozaikhoz és hasonlóhoz, téglalap vagy négyzet alakú is, amelynek
legnagyobb oldalfelülete egy 7 cm-nél kisebb oldalhosszúságú négy
zetbe belefoglalható; mesterségesen színezett granulátum, hulladék és por
természetes kőből, beleértve a palát is

mentes

0

6802 21 00

Márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom és ezekből készült áru
egyszerűen vágva vagy fűrészelve, lapos vagy egyenletes felülettel (a
teljesen vagy részben gyalult, homokkal csiszolt, durván vagy fino man
őrölt vagy csiszolt felületű, a 6802 10 alszám alá tartozó mozaik lap, kocka és hasonló, kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járdabur kolókő
kivételével)

1,7

0

6802 23 00

Gránit és ebből készült áru egyszerűen vágva vagy fűrészelve, lapos
vagy egyenletes felülettel (a teljesen vagy részben gyalult, homokkal csi
szolt, durván vagy finoman őrölt vagy csiszolt felületű, a 6802 10 al
szám alá tartozó mozaiklap, -kocka és hasonló, kövezetkocka [koc
kakő], szegélykő és járdaburkolókő kivételével)

1,7

0
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6802 29 00

Emberműví vagy építőkő és ezekből készült áru egyszerűen vágva vagy
fűrészelve, lapos vagy egyenletes felülettel (a mészkő, gránit és pala, a
teljesen vagy részben gyalult, homokkal csiszolt, durván vagy fino man
őrölt vagy csiszolt felületű, a 6802 10 alszám alá tartozó mozaik lap, kocka és hasonló, kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járdabur kolókő
kivételével)

1,7

0

6802 91 10

Csiszolt alabástrom, díszítve vagy másképpen megmunkálva, de nem
faragva (a 6802 10 alszám alá tartozó mozaiklap, -kocka és hasonló,
ékszerutánzat, óra, lámpa és világító felszerelés és részeik, gomb, ere deti
szobor és emlékmű, kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járda
burkolókő kivételével)

1,7

0

6802 91 90

Márvány, travertin (szürke márvány) és alabástrom bármilyen formá ban,
csiszolva, díszítve vagy másképpen megmunkálva, faragás már
ványból, travertinből (szürke márvány) és alabástromból (a csiszolt, dí
szítetett vagy másképpen megmunkált, de nem faragott alabástrom, a
6802 10 alszám alá tartozó mozaiklap, -kocka és hasonló, ékszeru
tánzat, óra, lámpa és világító felszerelés és részeik, gomb, eredeti szo bor
és emlékmű, kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járdaburkolókő
kivételével)

1,7

0

6802 92 10

A márványtól eltérő mésztartalmú kő, travertin (szürke márvány) és
alabástrom bármilyen fomában, csiszolva, díszítve vagy másképpen
megmunkálva, de nem faragva (a 6802 10 alszám alá tartozó mozaik lap,
-kocka és hasonló, ékszerutánzat, óra, lámpa és világító felszerelés és
részeik, gomb, eredeti szobor és emlékmű, kövezetkocka [kockakő],
szegélykő és járdaburkolókő kivételével)

1,7

0

6802 92 90

A márványtól eltérő mésztartalmú kő, travertin (szürke márvány) és
alabástrom bármilyen fomában, csiszolva, díszítve vagy másképpen
megmunkálva és faragva, mészkőtartalmú kőből készült faragás (a
6802 10 alszám alá tartozó mozaiklap, -kocka és hasonló, ékszeru
tánzat, óra, lámpa és világító felszerelés és részeik, gomb, eredeti szo bor
és emlékmű, kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járdaburkolókő
kivételével)

1,7

0

6802 93 10

Gránit bármilyen formában, csiszolva, díszítve vagy másképpen meg
munkálva, de nem faragva, legalább 10 kg nettó tömegben (az óra,
lámpa és világító felszerelés és részeik, kövezetkocka [kockakő], sze
gélykő és járdaburkolókő kivételével)

mentes

0

6802 93 90

Gránit bármilyen formában, csiszolva, díszítve vagy másképpen meg
munkálva, 10 kg-nál kisebb nettó tömegben, faragás gránitból (a
6802 10 alszám alá tartozó mozaiklap, -kocka és hasonló, ékszeru
tánzat, óra, lámpa és világító felszerelés és részeik, eredeti szobor és
emlékmű, kövezetkocka [kockakő], szegélykő és járdaburkolókő kivéte
lével)

1,7

0

6802 99 10

Emberműví vagy építőkő bármilyen formában, csiszolva, díszítve vagy
másképpen megmunkálva legalább 10 kg nettó tömegben (a mészkő,
gránit és pala, olvasztott bazaltáru és égetett zsírkőáru, óra, lámpa és
világító felszerelés és részeik, kövezetkocka [kockakő], szegélykő és jár
daburkolókő kivételével)

mentes

0
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6802 99 90

Emberműví vagy építőkő, természetes (a mészkő, gránit és pala kivéte
lével) bármilyen formában, csiszolva, díszítve vagy másképpen meg
munkálva, 10 kg-nál kisebb nettó tömeggel; faragott tárgy ilyen kőből (a
6802 10 alszám alá tartozó mozaiklap, -kocka és hasonló; kövezet kocka
[kockakő], szegélykő és járdaburkolókő; olvasztott bazaltáru és égetett
zsírkőáru; ékszer, óra, lámpa és részei; gomb, kréta, eredeti szo bor és
emlékmű kivételével)

1,7

0

6803 00 10

Tetőfedő és falburkoló pala, megmunkálva

1,7

0

6803 00 90

Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált palából készült áru (a pa
laszemcse, -törmelék és -por, mozaikkocka és hasonlók, palavessző,
írásra vagy rajzolásra szolgáló felülettel rendelkező, felhasználásra kész
pala vagy palatábla, valamint a tetőfedő és falburkoló pala kivételével)

1,7

0

6804 10 00

Malomkő és őrlőkő keret (váz) nélkül, őrlésre, darálásra vagy zúzásra
(pépesítésre)

mentes

0

6804 21 00

Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló keret (váz) nélkül, élezésre,
csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, agglomerált szintetikus
vagy természetes gyémántból (a kézi fenőkő vagy polírozókő és a kifeje
zetten fogászati fúrógéphez való csiszolókorong stb. kivételével)

1,7

0

6804 22 12

Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló keret (váz) nélkül, élezésre,
csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, mesterséges csiszolóa
nyagból, szintetikus vagy műgyantából készült kötőanyaggal, nem meg
erősítve (az agglomerált szintetikus vagy természetes gyémántból ké szült,
a kézi fenőkő vagy polírozókő, illatosított habkő és a kifejezetten fogászati
fúrógéphez való csiszolókorong stb. kivételével)

mentes

0

6804 22 18

Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló keret (váz) nélkül, élezésre,
csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, mesterséges csiszolóa
nyagból, szintetikus vagy műgyantából készült kötőanyaggal, megerő
sítve (az agglomerált szintetikus vagy természetes gyémántból készült, a
kézi fenőkő vagy polírozókő, illatosított habkő és a kifejezetten fogá szati
fúrógéphez való csiszolókorong stb. kivételével)

mentes

0

6804 22 30

Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló keret (váz) nélkül, élezésre,
csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, mesterséges csiszolóa
nyagból, kerámiából vagy szilikátokból készült kötőanyaggal (az agglo
merált szintetikus vagy természetes gyémántból készült, a kézi fenőkő
vagy polírozókő, illatosított habkő és a kifejezetten fogászati fúrógép hez
való csiszolókorong stb. kivételével)

mentes

0

6804 22 50

Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló keret (váz) nélkül, élezésre,
csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, mesterséges csiszolóa
nyagból, nem szintetikus vagy műgyantából, kerámiából vagy sziliká
tokból készült kötőanyaggal, megerősítve (az agglomerált szintetikus vagy
természetes gyémántból készült, a kézi fenőkő vagy polírozókő,
illatosított habkő és a kifejezetten fogászati fúrógéphez való csiszolóko
rong stb. kivételével)

mentes

0
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6804 22 90

Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló keret (váz) nélkül, élezésre,
csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, agglomerált természetes
csiszolóanyagból vagy kerámiából (az agglomerált szintetikus vagy ter
mészetes gyémántból készült, a kézi fenőkő vagy polírozókő, illatosí
tott habkő és a kifejezetten fogászati fúrógéphez való csiszolókorong stb.
kivételével)

mentes

0

6804 23 00

Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló keret (váz) nélkül, élezésre,
csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, természetes kőből (az
agglomerált természetes csiszolóanyagból vagy kerámiából készült, az
illatosított habkő, a kézi fenőkő vagy polírozókő és a kifejezetten fogá
szati fúrógéphez való csiszolókorong stb. kivételével)

mentes

0

6804 30 00

Kézi fenőkő vagy polírozókő

mentes

0

6805 10 00

Természetes vagy mesterséges csiszolóanyag por vagy szemcse alakban,
kizárólag textilszövet alapon, arra rávarrva vagy más módon ráerősítve
vagy alakra vágva is

1,7

0

6805 20 00

Természetes vagy mesterséges csiszolóanyag por vagy szemcse alakban,
kizárólag papír- vagy kartonalapon, arra rávarrva vagy más módon ráe
rősítve vagy alakra vágva is

1,7

0

6805 30 10

Természetes vagy mesterséges csiszolóanyag por vagy szemcse alakban,
papírral vagy kartonnal kombinált textilszövet alapon, arra rávarrva vagy
más módon ráerősítve vagy alakra vágva is

1,7

0

6805 30 20

Természetes vagy mesterséges csiszolóanyag por vagy szemcse alakban,
vulkánfíber alapon, arra rávarrva vagy más módon ráerősítve vagy
alakra vágva is

1,7

0

6805 30 80

Természetes vagy mesterséges csiszolóanyag por vagy szemcse alakban,
nem kizárólag textilszövet alapon, kizárólag papír- vagy karton alapon,
papírral vagy kartonnal kombinált textilszövet alapon vagy vulkánfíber
alapon, arra rávarrva vagy más módon ráerősítve vagy alakra vágva is

1,7

0

6806 10 00

Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle (beleértve ezek
keverékét is) ömlesztve, lap vagy tekercs alakban

mentes

0

6806 20 10

Duzzasztott (expandált) agyag

mentes

0

6806 20 90

Rétegesen duzzasztott vermikulit, habsalak és hasonló duzzasztott (ex
pandált) ásványi anyag, beleértve ezek keverékét is, duzzasztva (a duz
zasztott (expandált) agyag kivételével)

mentes

0

6806 90 00

Keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból (a
salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle, rétegesen
duzzasztott vermikulit, duzzasztott [expandált] agyag, habsalak és ha
sonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag, kis tömegű betontermé kek,
azbesztcement, cellulózrostcement vagy hasonló anyag, azbesztet
tartalmazó vagy azbeszt alapanyagú keverékek és más áruk és a kerá
miatermékek kivételével)

mentes

0
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6807 10 10

Fedő- és burkolótermékek aszfaltból vagy hasonló anyagból, tekercsben

mentes

0

6807 10 90

Aszfaltból vagy hasonló anyagból, pl. petróleumkátrányból vagy kő
szénkátrány-szurokból készült termék, tekercsben ( (a fedő- és burkoló
termékek kivételével)

mentes

0

6807 90 00

Aszfaltból vagy hasonló anyagból (pl. ásványolaj-bitumen vagy kőszén
kátrány-szurok) készült termék (a tekercsben kiszerelt kivételével)

mentes

0

6808 00 00

Panel, tábla, burkolólap, tömb és hasonló termék növényi rostból, szal
mából vagy faszilánkból, -forgácsból, -reszelékből, fűrészporból vagy más
fahulladékból, cementtel, gipsszel vagy más ásványi kötőanyaggal
agglomerálva (tömörítve) (az azbesztcementből, cellulózrostcementből
vagy hasonló anyagból készültek kivételével)

1,7

0

6809 11 00

Tábla, lap, panel, burkolólap és hasonló áru gipszből vagy gipsz alap
anyagú készítményből, kizárólag papírral vagy kartonnal borítva vagy
megerősítve (a díszített, valamint a hő- és hangszigetelésre vagy hangel
nyelésre szolgáló gipsszel agglomerált áru kivételével)

1,7

0

6809 19 00

Tábla, lap, panel, burkolólap és hasonló áru gipszből vagy gipsz alap
anyagú készítményből (a díszített, a kizárólag papírral vagy kartonnal
borítva vagy megerősítve, valamint a hő- és hangszigetelésre vagy hang
elnyelésre szolgáló gipsszel agglomerált áru kivételével)

1,7

0

6809 90 00

Gipszből vagy gipsz alapanyagú készítményből készült áru (a törések
rögzítésére készült gipszkötések a kiskereskedelemben szokásos kiszere
lésben, gipszágy törések kezeléséhez, könnyű, gipsszel agglomerált, hő- és
hangszigetelésre vagy hangelnyelésre szolgáló építőlemez vagy áru,
bemutatásra szolgáló anatómiai és egyéb modellek [szemléltető eszkö
zök], valamint a díszítés nélküli tábla, lap, panel, burkolólap és hasonló áru
kivételével)

1,7

0

6810 11 10

Építőelem és tégla könnyűbetonból, porított horzsakő, granulált salak, stb.
alappal

1,7

0

6810 11 90

Cementből, betonból vagy műkőből készült építőelem és tégla, megerő
sítve is (a porított horzsakő, granulált salak, stb. alapú könnyűbetonból
készült kivételével)

1,7

0

6810 19 10

Tetőcserép cementből, betonból vagy műkőből

1,7

0

6810 19 31

Csempe és burkokólap betonból, nem megerősítve is

1,7

0

6810 19 39

Falburkoló csempe és burkokólap cementből, betonból vagy műkőből,
megerősítve is

1,7

0

6810 19 90

Cementből, betonból vagy műkőből készült járdaburkoló kő és hasonló áru
(az építőelem és tégla, tetőcserép, falburkoló csempe és burkokólap
kivételével)

1,7

0
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6810 91 10

Padlóelem és mennyezet elem, előre gyártott, cementből, betonból vagy
műkőből, megerősítve is

1,7

0

6810 91 90

Szerkezeti, építő- vagy általános elem, előre gyártott, cementből, beton ból
vagy műkőből készült, megerősítve is (a padlóelem és mennyezete lem
kivételével)

1,7

0

6810 99 00

Cementből, betonból vagy műkőből készült áru, megerősítve is (az
előre gyártott szerkezeti, építő- vagy általános elem, a burkolólap, jár
daburkoló kő, tégla és hasonló áru kivételével)

1,7

0

6811 40 00

Azbesztcementből, cellulózrost-cementből vagy hasonló anyagból ké szült
áru, azbesztet tartalmazó

1,7

0

6811 81 00

Cellulózrost-cementből vagy hasonló anyagból készült hullámlemez,
azbesztet nem tartalmazó

1,7

0

6811 82 10

Cellulózrost-cementből vagy hasonló anyagból készült lemez tetőfe désre
és falburkolásra, legfeljebb 40 × 60 cm, azbesztet nem tartalmazó (a
hullámlemez kivételével)

1,7

0

6811 82 90

Cellulózrost-cementből vagy hasonló anyagból készült lap, panel, bur
kolólap és hasonló áru tetőfedésre és falburkolásra, azbesztet nem tar
talmazó (a hullámlemez és a tetőfedésre és falburkolásra használt, leg
feljebb 40 × 60 cm lemez kivételével)

1,7

0

6811 83 00

Cellulózrost-cementből vagy hasonló anyagból készült cső, csővezeték és
ezek szerelvényei, azbesztet nem tartalmazó

1,7

0

6811 89 00

Cellulózrost-cementből vagy hasonló anyagból készült áru, azbeszttar
talom nélkül (a cső, csővezeték és ezek szerelvényei, hullámlemez és
más lemez, panel, burkolólap és hasonló áru kivételével)

1,7

0

6812 80 10

Megmunkált krokidolit azbesztrost; krokidolit azbesztalapú vagy kroki
dolit azbeszt és magnézium-karbonát-alapú keverék;

1,7

0

6812 80 90

Krokidolit azbesztrostból, krokidolit azbesztalapú vagy krokidolit az beszt
és magnézium-karbonát-alapú keverékből készült áru, pl. fonal, cérna,
kötél, húr, szőtt vagy kötött kelme, megerősítve is (a megmunkált
azbesztrost; krokidolit azbesztalapú vagy krokidolit azbeszt és magné
zium-karbonát-alapú keverék; krokidolit azbesztalapú dörzsanyag; kro
kidolit azbesztcementből készült áru kivételével)

3,7

0

6812 91 00

Ruházati cikkek, ruházati kellékek, lábbelik és fejfedők azbesztből vagy
azbesztalapú vagy azbeszt- és magnézium-karbonát-alapú keverékből (a
krokidolit azbesztből készült kivételével)

3,7

0
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6812 92 00

Papír, karton és nemez azbesztből vagy azbesztalapú vagy azbeszt- és
magnézium-karbonát-alapú keverékből (a 35 tömegszázaléknál keve sebb
azbesztet vagy krokidolit azbesztet tartalmazó kivételével)

3,7

0

6812 93 00

Összesajtolt azbesztrost illesztés, lemezek vagy tekercsek formájában (a
krokidolit azbesztből készült kivételével)

3,7

0

6812 99 10

Azbesztrostból készült áru; azbesztalapú vagy azbeszt és magnéziumkarbonát-alapú keverék (a krokidolit azbesztből készült kivételével)

1,7

0

6812 99 90

Azbesztrostból, azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát- alapú
keverékből készült áru, pl. fonal, cérna, kötél, húr, szőtt vagy kö tött
kelme, megerősítve is (a krokidolit azbeszt, a megmunkált azbeszt rost; az
azbesztalapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát-alapú keve rék;
összesajtolt azbesztrost illesztés, lemezek vagy tekercsek formájá ban;
papír, karton és nemez; ruházati cikkek, ruházati kellékek, lábbelik és
fejfedők; azbesztalapú dörzsanyag; azbesztcementből készült áru ki
vételével)

3,7

0

6813 20 00

Dörzsanyag és ebből készült áru, pl. lap, tekercs, szalag, szelvény, ko
rong, gyűrű és betét, kapcsolószerkezethez és hasonlóhoz, azbesztalapú
anyagból, más ásványi vagy cellulózalapú anyagból, textil- vagy egyéb
anyagokkal kombinálva is, azbeszttartalommal (a fékbetétek és fékpofák
kivételével)

2,7

0

6813 81 00

Fékbetétek és fékpofák azbesztalapú anyagból, más ásványi vagy cellu
lózalapú anyagból, textil- vagy egyéb, azbesztet nem tartalmazó anyag
okkal kombinálva is

2,7

0

6813 89 00

Dörzsanyag és ebből készült áru, pl. lap, tekercs, szalag, szelvény, ko
rong, gyűrű és betét, kapcsolószerkezethez és hasonlóhoz, azbesztalapú
anyagból, más ásványi vagy cellulózalapú anyagból, textil- vagy egyéb
azbesztet nem tartalmazó kombinálva is, (a fékbetétek és fékpofák kivé
telével)

2,7

0

6814 10 00

Lemez, lap és szalag agglomerált vagy rekonstruált csillámból, papír,
karton vagy más anyag alátéten is, tekercsben vagy csak négyzet vagy
téglalap alakúra vágva

1,7

0

6814 90 00

Megmunkált csillám és ebből készült áru (az elektromos szigetelőanyag,
szigetelő szerelvény, ellenállás és kondenzátor, védőszemüveg és ehhez
készült lencse, csillám karácsonyfadísz formájában, valamint a lemez, lap
és szalag agglomerált vagy rekonstruált csillámból, alátéten is, kivé
telével)

1,7

0

6815 10 10

Szénszál és szénszálból készült áru, nem elektromos célra

mentes

0

6815 10 90

Grafitból vagy más szénből készült cikk, nem elektromos célra (a szén
szál és szénszálból készült áru kivételével)

mentes

0
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6815 20 00

Tőzegből készült termék (a tőzegszálból készült textiltermékek kivételé vel)

mentes

0

6815 91 00

Kőből vagy más ásványi anyagból előállított, máshol nem említett ter mék
magnezit-, dolomit- vagy kromittartalommal

mentes

0

6815 99 10

M. n. s. tűzálló ásványi anyagból készült termék, vegyileg lekötött, nem
kalcinálnva

mentes

0

6815 99 90

M. n. s. termék kőből vagy más ásványi anyagból (a magnezit-, dolo
mit- vagy kromittartalmú és a grafitból vagy más szénből előállított,
valamint a vegyileg lekötött, tűzálló ásványi anyagból készült termék
kivételével)

mentes

0

6901 00 00

Tégla, tömb, lap és más kerámiaáru kovasavas fosszilis porból, pl. kova
föld, tripolit vagy diatomit, vagy hasonló szilíciumos földből

2

0

6902 10 00

Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámia-szerkezetű termék
összesen vagy egyenként 50 tömegszázalékot meghaladó Mg-, Ca- vagy
Cr-tartalommal, MgO-ban, CaO-ban vagy Cr2O3-ban kifejezve

2

0

6902 20 10

Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámia-szerkezetű termék,
legalább 93 tömegszázalék szilícium-dioxid-tartalommal (a kovasavas
fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével)

2

0

6902 20 91

Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámia-szerkezetű termék
7 tömegszázalékot meghaladó, de kevesebb mint 45 tömegszázalék
alumínium-oxid-tartalommal, több mint 50 tömegszázalékban szilí
cium-dioxiddal kombinálva

2

0

6902 20 99

Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámia-szerkezetű termék,
amely több mint 50 tömegszázalékban tartalmaz alumínium-oxidot,
szilícium-dioxidot vagy ezek keverékét vagy vegyületét (a legalább 93
tömegszázalék szilícium-dioxid-tartalmú, 7 tömegszázalékot megha ladó,
de kevesebb mint 45 tömegszázalék alumínium-oxid-tartalmú és a
kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült ki
vételével)

2

0

6902 90 00

Tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámia-szerkezetű termék (az
összesen vagy egyenként 50 tömegszázalékot meghaladó Mg-, Ca- vagy
Cr-tartalommal, MgO-ban, CaO-ban vagy Cr2O3-ban kifejezve, a több
mint 50 tömegszázalékban alumínium-oxidot, szilícium-dioxi
dot vagy ezek keverékét vagy vegyületét tartalmazó és a kovasavas fosz
szilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével)

2

0

6903 10 00

Több mint 50 tömegszázalékban grafitot vagy más szenet vagy ezek
keverékét tartalmazó retorta, olvasztótégely, karmantyú, fúvóka, du gasz,
állvány, választóedény, cső, csővezeték, tok, hüvely, rúd és más
tűzállókerámia-termék (a tűzálló tégla, tömb, lap és hasonló tűzálló ke
rámia szerkezeti elem kivételével)

5

0
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6903 20 10

Retorta, olvasztótégely, karmantyú, fúvóka, dugasz, állvány, választóe
dény, cső, csővezeték, tok, hüvely, rúd és más tűzálló kerámiatermék, 45
tömegszázaléknál kevesebb alumínium-oxid- és 50 tömegszázalékot
meghaladó szilícium-dioxid-tartalommal (a tűzálló tégla, tömb, lap és
hasonló tűzálló kerámia szerkezeti elem kivételével)

5

0

6903 20 90

Retorta, olvasztótégely, karmantyú, fúvóka, dugasz, állvány, választóe
dény, cső, csővezeték, tok, hüvely, rúd és más tűzálló kerámiatermék,
legalább 45 tömegszázalék alumínium-oxid- és 50 tömegszázalékot
meghaladó szilícium-dioxid-tartalommal (a tűzálló tégla, tömb, lap és
hasonló tűzálló kerámia szerkezeti elem kivételével)

5

0

6903 90 10

Retorta, olvasztótégely, karmantyú, fúvóka, dugasz, állvány, választóe
dény, cső, csővezeték, tok, hüvely, rúd és más tűzállókerámia-termék, több
mint 25, de legfeljebb 50 tömegszázalékban grafitot vagy más szenet
vagy ezek keverékét tartalmazó (a tűzálló tégla, tömb, lap és ha sonló
tűzálló kerámia szerkezeti elem kivételével)

5

0

6903 90 90

Retorta, olvasztótégely, karmantyú, fúvóka, dugasz, állvány, választóe
dény, cső, csővezeték, tok, hüvely, rúd és más tűzállókerámia-termék (a
kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a
6902 vtsz. alá tartozó, a szén- alumínium-oxid- vagy szilícium-dio xidtartalmú, valamint a 6903 10 00 és 6903 90 10 alszám alá tar tozó
kivételével)

5

0

6904 10 00

Épülettégla (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos föld ből
készült, a 6902 vtsz. alá tartozó tűzálló tégla kivételével)

2

0

6904 90 00

Kerámia padozattömb, alátámasztó vagy burkolólap és hasonló (a kova
savas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a
6902 vtsz. alá tartozó tűzálló tégla, a 6907 és 6908 vtsz. alá tartozó
kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- és falburkoló csempe, vala
mint az épülettégla kivételével)

2

0

6905 10 00

Tetőcserép

mentes

0

6905 90 00

Kerámia kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más
kerámia szerkezeti elem (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szi
líciumos földből készült, a tűzálló kerámia szerkezeti rész, csővezeték és
más rész csatornához és hasonló célra, valamint a tetőcserép kivéte lével)

mentes

0

6906 00 00

Kerámiacső, -vezeték, esőcsatorna és csőszerelvény (a kovasavas fosszi lis
porból vagy hasonló szilíciumos földből készült, a tűzálló kerámia
termékek, kéménybélés, cső és csővezeték kifejezetten laboratóriumi cé
lokra, szigetelésre szolgáló cső és csatlakozó és elektromos célt szolgáló
csőszerelvény és más csővezeték kivételével)

mentes

0
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6907 10 00

Mázatlan kerámiacsempe, kockakő és hasonló áru mozaikhoz, négyzet
vagy téglalap alakú is, amelynek legnagyobb oldalfelülete egy 7 cm-nél
kisebb oldalhosszúságú négyzetbe belefoglalható, alátéten is

5

0

6907 90 10

Mázatlan kerámiából készült kettős csempe, „Spaltplatten” típusú

5

0

6907 90 91

Mázatlan út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe kőa
gyagból (a „Spaltplatten” típusú kettős csempe, az alátétnek elkészített
lapok, díszek és kályha építéséhez használatos kerámiacsempe kivételé vel)

5

0

6907 90 93

Mázatlan út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe cse
répáruból vagy finomkerámiából (a „Spaltplatten” típusú kettős csempe, az
alátétnek elkészített lapok, díszek és kályha építéséhez használatos
kerámiacsempe kivételével)

5

0

6907 90 99

Mázatlan kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló
csempe (a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből
készült, a tűzálló kerámia termékek, a kőagyagból, cserépáruból és fi
nomkerámiából készült, az alátétnek elkészített lapok, a díszek és a
kályha építéséhez használatos kerámiacsempe kivételével)

5

0

6908 10 10

Kerámiamozaik csempe, kockakő és hasonló áru közönséges kerámiá ból,
mázas, négyzet vagy téglalap alakú is, amelynek legnagyobb oldal felülete
egy 7 cm-nél kisebb oldalhosszúságú négyzetbe belefoglalható, alátéten is

7

0

6908 10 90

Kerámiamozaik csempe, kockakő és hasonló áru, mázas, négyzet vagy
téglalap alakú is, amelynek legnagyobb oldalfelülete egy 7 cm-nél ki
sebb oldalhosszúságú négyzetbe belefoglalható, alátéten is (a közönséges
kerámiából készült kivételével)

7

0

6908 90 11

Kettős csempe, „Spaltplatten” típusú, közönséges kerámiából

6

0

6908 90 21

Kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe kö
zönséges kerámiából, mázas, legfeljebb 15 mm vastagságú (a „Spaltplat
ten” típusú kettős csempe, az alátétnek elkészített lapok, díszek és
kályha építéséhez használatos kerámiacsempe kivételével)

5

0

6908 90 29

Kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe kö
zönséges kerámiából, mázas, 15 mm-nél nagyobb vastagságú (a „Spaltp
latten” típusú kettős csempe, az alátétnek elkészített lapok, díszek és
kályha építéséhez használatos kerámiacsempe kivételével)

5

0

6908 90 31

Kettős csempe, „Spaltplatten” típusú (a közönséges kerámia kivételével)

5

0

6908 90 51

Mázas kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe
legfeljebb 90 cm2 felülettel (a közönséges kerámiából készült, a „Spaltp
latten” típusú kettős csempe, az alátétnek elkészített lapok, díszek és
kályha építéséhez használatos kerámiacsempe kivételével)

7

0
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6908 90 91

Mázas út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe kőa
gyagból, 90 cm2-nél nagyobb felülettel (a „Spaltplatten” típusú kettős
csempe, az alátétnek elkészített lapok, díszek és kályha építéséhez hasz
nálatos kerámiacsempe kivételével)

5

0

6908 90 93

Mázas út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe cserépá
ruból vagy finomkerámiából, 90 cm2-nél nagyobb felülettel (a „Spaltp
latten” típusú kettős csempe, az alátétnek elkészített lapok, díszek és
kályha építéséhez használatos kerámiacsempe kivételével)

5

0

6908 90 99

Mázas kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe 90
cm2-nél nagyobb felülettel (a közönséges kerámiából, kőagyagból,
cserépáruból vagy finomkerámiából készült, a „Spaltplatten” típusú ket tős
csempe, az alátétnek elkészített lapok, díszek és kályha építéséhez
használatos kerámiacsempe kivételével)

5

0

6909 11 00

Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló kerámiaáru por
celánból vagy kínai porcelánból (a tűzálló kerámia termék, elektromos
készülék, szigetelő és más szigetelő szerelvény kivételével)

5

0

6909 12 00

A Mohs-skálán legalább 9-es keménységű kerámiaáru vegyi vagy más
műszaki célra (a porcelánból vagy kínai porcelánból készült, tűzálló ke
rámia termék, elektromos készülék, szigetelő és más szigetelő szerel vény
kivételével)

5

0

6909 19 00

Vegyi vagy más műszaki célra szolgáló áru kerámiából (a porcelánból
vagy kínai porcelánból készült, a Mohs-skálán legalább 9-es kemény ségű
kerámiaáru, a 6804 vtsz. alá tartozó malomkő, polírozókő, őr lőkő és
hasonló, tűzálló kerámia termék, elektromos készülék, szigetelő és más
szigetelő szerelvény kivételével)

5

0

6909 90 00

Vályú, kád és hasonló tartály mezőgazdasági célra; korsó, tégely és ha
sonló áru kerámiából, áru szállítására vagy csomagolására (az általános
célra használatos edény és tartály laboratóriumi célra, edény és tartály
boltok részére és háztartási cikk kivételével)

5

0

6910 10 00

Mosogató, mosdókagyló, mosdókagyló-lábazat, fürdőkád, bidé, WCkagyló, WC-víztartály, piszoár és hasonló egészségügyi áru porcelánból
vagy kínai porcelánból (a szappantartó, szivacstartó, fogkefetartó, töröl
közőtartó és WC-papírtartó kivételével)

7

0

6910 90 00

Mosogató, mosdókagyló, mosdókagyló-lábazat, fürdőkád, bidé, WCkagyló, WC-víztartály, piszoár és hasonló egészségügyi áru (a porcelán
ból vagy kínai porcelánból készült, a szappantartó, szivacstartó, fogke
fetartó, törölközőtartó és WC-papírtartó kivételével)

7

0

6911 10 00

Asztali és konyhai áru porcelánból vagy kínai porcelánból (a dísztárgy,
korsó, tégely, palack és hasonló edény áru szállítására vagy csomagolá
sára, valamint a kerámiából készült tartállyal és fémből készült alkatré
szekkel rendelkező kávé- és fűszerdaráló kivételével)

12

0
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6911 90 00

Háztartási és tisztálkodási áru porcelánból vagy kínai porcelánból (az
asztali és konyhai áru, a fürdőkád, bidé, mosogató és hasonló egészség
ügyi áru, kis szobor és más dísztárgy, korsó, tégely, palack és hasonló
edény áru szállítására vagy csomagolására, valamint a kerámiából ké szült
tartállyal és fémből készült alkatrészekkel rendelkező kávé- és fű szerdaráló
kivételével)

12

0

6912 00 10

Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru közönséges kerá
miából (kis szobor és más dísztárgy, korsó, tégely, palack és hasonló
edény áru szállítására vagy csomagolására, valamint a kerámiából ké szült
tartállyal és fémből készült munkavégző részekkel rendelkező kávé- és
fűszerdaráló kivételével)

5

0

6912 00 30

Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru kőagyagból (a für
dőkád, bidé, mosogató és hasonló egészségügyi áru, kis szobor és más
dísztárgy, korsó, tégely, palack és hasonló edény áru szállítására vagy
csomagolására, valamint a kerámiából készült tartállyal és fémből ké szült
munkavégző részekkel rendelkező kávé- és fűszerdaráló kivételé vel)

5,5

0

6912 00 50

Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru cserépáruból vagy
finomkerámiából (a fürdőkád, bidé, mosogató és hasonló egészségügyi áru,
kis szobor és más dísztárgy, korsó, tégely, palack és hasonló edény áru
szállítására vagy csomagolására, valamint a kerámiából készült tar tállyal
és fémből készült munkavégző részekkel rendelkező kávé- és fű szerdaráló
kivételével)

9

0

6912 00 90

Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru kerámiából (a moso
gató, fürdőkád, bidé és hasonló egészségügyi áru; kis szobor és más
dísztárgy; korsó, tégely, stb. áru szállítására vagy csomagolására, vala
mint a kerámiából készült tartállyal és fémből készült munkavégző ré
szekkel rendelkező háztartási darálók, a porcelánból vagy kínai porce
lánból, közönséges kerámiából, kőagyagból, cserépáruból vagy finom
kerámiából készült termékek kivételével)

7

0

6913 10 00

M. n. s. kis szobor és más dísztárgy porcelánból vagy kínai porcelánból

6

0

6913 90 10

M. n. s. kis szobor és más dísztárgy közönséges kerámiából

3,5

0

6913 90 91

M. n. s. kis szobor és más dísztárgy kőagyagból

6

0

6913 90 93

M. n. s. kis szobor és más dísztárgy cserépáruból vagy finomkerámiá
ból

6

0

6913 90 99

M. n. s. kis szobor és más dísztárgy kerámiából (a porcelánból vagy kí
nai porcelánból, közönséges kerámiából, kőagyagból, cserépáruból és
finomkerámiából készültek kivételével)

6

0

6914 10 00

Máshol nem említett áru porcelánból vagy kínai porcelánból

5

0

6914 90 10

M. n. s. áru közönséges kerámiából

3

0

6914 90 90

Máshol nem említett kerámiaáru (a porcelánból vagy kínai porcelánból és
közönséges kerámiából készültek kivételével)

3

0
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mentes

0

3

0

mentes

0

7001 00 10

Üvegcserép és más üveghulladék (a por, szemcse vagy pehely alakú
üveg kivételével)

7001 00 91

Optika üveg tömbben

7001 00 99

Üvegtömb (az optikai üveg kivételével)

7002 10 00

Üveggolyó nem megmunkálva (a legfeljebb 1 mm átmérőjű üveg mik
rogömb, játék jellegű üveggolyó kivételével)

3

0

7002 20 10

Rúd, pálca optikai üvegből, nem megmunkálva

3

0

7002 20 90

Üvegrúd, üvegpálca, nem megmunkálva (az optikai üveg kivételével)

3

0

7002 31 00

Üvegcső olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dioxidból, nem
megmunkálva

3

0

7002 32 00

Cső más üvegből, amelynek lineáris tágulási együtthatója 0 és 300 °C
közötti hőmérsékleten legfeljebb 5 × 10–6/Kelvin, megmunkálatlan

3

0

7002 39 00

Üvegcső nem megmunkálva (az 5 × 10-6/Kelvin értéket 0 és 300 °C kö
zötti hőmérsékleten nem meghaladó lineáris tágulási együtthatóval ren
delkező vagy olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dioxid ból
készült más üvegcső kivételével)

3

0

7003 12 10

Öntött üveg és hengerelt üveg, optikai, drótbetét nélküli táblában,
anyagában színezett, homályosított, dublírozott vagy elnyelő, vissza verő
vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont, de másképp nem
megmunkált

3

0

7003 12 91

Öntött és hengerelt üveg, drótbetét nélküli táblában, fényvisszaverődést
gátló réteggel bevont, de másképp nem megmunkálva (az optikai üveg
kivételével)

3

0

7003 12 99

Öntött üveg és hengerelt üveg, drótbetét nélküli táblában, anyagában
színezett, homályosított, dublírozott vagy elnyelő vagy visszaverő réteg gel
bevont, de másképp nem megmunkált (az optikai üveg kivételével)

3.8 MIN 0,6 EUR/
100 kg/br

0

7003 19 10

Öntött és hengerelt optikai üveg, drótbetét nélküli táblában, másképp nem
megmunkálva (az anyagában színezett, homályosított, dublírozott vagy
elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont üveg
kivételével)

3

0

7003 19 90

Öntött és hengerelt üveg, drótbetét nélküli táblában, másképp nem
megmunkálva (az anyagában színezett, homályosított, dublírozott vagy
elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont üveg és
az optikai üveg kivételével)

3.8 MIN 0,6 EUR/
100 kg/br

0

7003 20 00

Öntött üveg és hengerelt üveg drótbetétes táblában, elnyelő, visszaverő
vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmun
kálva

3.8 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0
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7003 30 00

Üvegprofilok, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is,
de másképp nem megmunkálva

3

0

7004 20 10

Húzott és fúvott optikai üveg táblában, anyagában színezett, homályo
sított, dublírozott vagy elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést
gátló réteggel bevont, de másképp nem megmunkált

3

0

7004 20 91

Húzott és fúvott üveg táblában, fényvisszaverődést gátló réteggel be vont,
de másképp nem megmunkált (az optikai üveg kivételével)

3

0

7004 20 99

Húzott és fúvott üveg táblában, anyagában színezett, dublírozott vagy
elnyelő vagy visszaverő réteggel bevont, de másképp nem megmunkált (az
optikai üveg kivételével)

4.4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 10

Húzott és fúvott optikai üveg táblában, másképp nem megmunkálva (az
anyagában színezett, homályosított, dublírozott vagy elnyelő, visz szaverő
vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont üveg kivételével)

3

0

7004 90 70

Kertgazdasági üveg lapokban, húzott és fúvott, de másképp nem meg
munkált (az anyagában színezett, homályosított, dublírozott vagy el nyelő,
visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont üveg ki
vételével)

4.4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 92

Üveg lapokban, húzott és fúvott, de másképp nem megmunkált, legfel
jebb 2,5 mm vastagságú (az anyagában színezett, homályosított, dublí
rozott vagy elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel
bevont üveg, az optikai üveg és a kertgazdasági üveg kivételével)

4.4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7004 90 98

Üveg lapokban, húzott és fúvott, de másképp nem megmunkált, 2,5
mm-nél nagyobb vastagságú (az anyagában színezett, homályosított,
dublírozott vagy elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló ré
teggel bevont üveg, az optikai üveg és a kertgazdasági üveg kivételével)

4.4 MIN 0,4 EUR/
100 kg/br

0

7005 10 05

Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában,
fényvisszaverődést gátló réteggel bevont, de másképp nem megmunkált (a
drótbetétes üveg kivételével)

3

0

7005 10 25

Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában,
elnyelő réteggel bevont, de másképp nem megmunkált, legfeljebb 3,5
mm vastagságú (a drótbetétes üveg kivételével)

2

0

7005 10 30

Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában,
elnyelő réteggel bevont, de másképp nem megmunkált, 3,5 mm- nél
nagyobb, de legfeljebb 4,5 mm vastagságú (a drótbetétes üveg kivételé
vel)

2

0
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7005 10 80

Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában,
elnyelő réteggel bevont, de másképp nem megmunkált, 4,5 mm-nél na
gyobbb vastagságú (a drótbetétes üveg kivételével)

2

0

7005 21 25

Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt üveg táblában, anyagában szí
nezett, homályosított, dublírozott vagy csak felületén csiszolt, de más
képp nem megmunkált, legfeljebb 3,5 mm vastagságú (a drótbetétes
üveg vagy az elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel
bevont üveg kivételével)

2

0

7005 21 30

Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt üveg táblában, anyagában szí
nezett, homályosított, dublírozott vagy csak felületén csiszolt, de más
képp nem megmunkált, 3,5 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 4,5 mm
vastagságú (a drótbetétes üveg vagy az elnyelő, visszaverő vagy fény
visszaverődést gátló réteggel bevont üveg kivételével)

2

0

7005 21 80

Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt üveg táblában, anyagában szí
nezett, homályosított, dublírozott vagy csak felületén csiszolt, de más
képp nem megmunkált, 4,5 mm-nél nagyobb vastagságú (a drótbetétes
üveg vagy az elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel
bevont üveg kivételével)

2

0

7005 29 25

Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, de
másképp nem megmunkálva, legfeljebb 3,5 mm vastagságú (a drót betétes
üveg, az anyagában színezett, homályosított, dublírozott vagy csak
felületén csiszolt üveg vagy az elnyelő, visszaverő vagy fényvissza
verődést gátló réteggel bevont üveg kivételével)

2

0

7005 29 35

Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, de
másképp nem megmunkálva, 3,5 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 4,5
mm vastagságú (a drótbetétes üveg, az anyagában színezett, homá
lyosított, dublírozott vagy csak felületén csiszolt üveg vagy az elnyelő,
visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont üveg kivételé
vel)

2

0

7005 29 80

Úsztatott (float) üveg és felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, de
másképp nem megmunkálva, 4,5 mm-nél nagyobb vastagságú
(a
kertgazdasági üveg, drótbetétes üveg, az anyagában színezett, homá
lyosított, dublírozott vagy csak felületén csiszolt üveg vagy az elnyelő,
visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont üveg kivételé
vel)

2

0

7005 30 00

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

2

0
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7006 00 10

Optikai üveg táblában vagy profil alakban, elnyelő vagy visszaverő ré
teggel is, hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, zománcozva
vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem
összeszerelve (a biztonsági üveg, a többrétegű szigetelőüveg, az üveg tükör
formában kivételével)

3

0

7006 00 90

Üveg táblában vagy profil alakban, elnyelő, visszaverő vagy fényvissza
verődést gátló réteggel is, hajlítva, megmunkált széllel, metszve, zomán
cozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyag gal
nem összeszerelve (az optikai üveg, a biztonsági üveg, a többrétegű
szigetelőüveg, az üveg tükör formában kivételével)

3

0

7007 11 10

Szilárdított (edzett) biztonsági üveg gépjárműbe beszerelhető méretben és
alakban

3

0

7007 11 90

Szilárdított (edzett) biztonsági üveg légi járműbe, űrhajóba, vízi jár
műbe vagy más járműbe (a gépjármű kivételével) beszerelhető méret ben
és alakban

3

0

7007 19 10

Szilárdított (edzett) biztonsági üveg, zománcozva

3

0

7007 19 20

Szilárdított (edzett) biztonsági üveg, anyagában színezett, homályosí tott,
dublírozott vagy elnyelő vagy visszaverő réteggel bevont (a gépjár műbe,
légi járműbe, űrhajóba, vízi járműbe vagy más járműbe beszerel hető
méretű és alakú üveg és a szemüveghez, védőszemüveghez stb. és órához
és karórához való lencse kivételével)

3

0

7007 19 80

Szilárdított (edzett) biztonsági üveg (a zománcozott, anyagában színe zett,
homályosított, dublírozott vagy elnyelő vagy visszaverő réteggel bevont, a
gépjárműbe, légi járműbe, űrhajóba, vízi járműbe vagy más járműbe
beszerelhető méretű és alakú üveg és a szemüveghez, védősze müveghez
stb. és órához és karórához való lencse kivételével)

3

0

7007 21 20

Rétegelt biztonsági üveg gépjárműbe beszerelhető méretben és alakban (a
többrétegű szigetelőüveg kivételével)

3

0

7007 21 80

Rétegelt biztonsági üveg légi járműbe, űrhajóba, vízi járműbe vagy más
járműbe beszerelhető méretben és alakban (a gépjármű való és a többré tegű
szigetelőüveg kivételével)

3

0

7007 29 00

Rétegelt biztonsági üveg (a gépjárműbe, légi járműbe, űrhajóba, vízi jár
műbe vagy más járműbe beszerelhető méretű és alakú üveg, a többré tegű
szigetelőüveg kivételével)

3

0

7008 00 20

Többrétegű szigetelőüveg, anyagában színezett, homályosított, dublíro zott
vagy elnyelő, vagy visszaverő réteggel bevont

3

0
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7008 00 81

Levegővel, más gázzal vagy légüres réteggel elválasztott két üveglapból
álló, a peremeknél légmentesen körülzárt termék (az anyagában színe zett,
homályosított, dublírozott vagy elnyelő vagy visszaverő réteggel bevont
kivételével)

3

0

7008 00 89

Többrétegű szigetelőüveg két üvegpanelből és egy üvegszál közbenső
rétegből, valamint többrétegű szigetelőüveg három vagy több üvegpa
nelből (az anyagában színezett, homályosított, dublírozott vagy elnyelő
vagy visszaverő réteggel bevont kivételével)

3

0

7009 10 00

Visszapillantó tükör járműhöz, keretezve is

4

0

7009 91 00

Üvegtükör keret nélkül (a járműhöz való visszapillantó tükör, az optikai
tükör, optikailag megmunkált és a 100 évnél régebbi tükör kivételével)

4

0

7009 92 00

Üvegtükör keretezve (a járműhöz való visszapillantó tükör, az optikai
tükör, optikailag megmunkált és a 100 évnél régebbi tükör kivételével)

4

0

7010 10 00

Üvegampulla

3

0

7010 20 00

Dugasz, fedő és más lezáró üvegből

5

0

7010 90 10

Háztartási befőzőüveg (sterilizáló edény), üvegből

5

0

7010 90 21

Fiola és más tartály üvegcsőből, áru kereskedelmi csomagolására hasz nált
(az ampulla kivételével)

5

0

7010 90 31

Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola
és más üvegtartály áru kereskedelmi szállítására vagy csomagolá sára,
amelynek névleges űrtartalma legalább 2,5 l

5

0

7010 90 41

Palackok, italok és élelmiszerek csomagolására vagy szállítására, színte len
üvegből, amelynek névleges űrtartalma legalább 1 liter, de 2,5 l-nél
alacsonyabb

5

0

7010 90 43

Palackok, italok és élelmiszerek csomagolására vagy szállítására, színte len
üvegből, amelynek névleges űrtartalma 0,33 l-nél nagyobb, de 1 l- nél
alacsonyabb

5

0

7010 90 45

Palackok, italok és élelmiszerek csomagolására vagy szállítására, színte len
üvegből, amelynek névleges űrtartalma legalább 0,15 l és legfeljebb 0,33 l

5

0

7010 90 47

Palackok, italok és élelmiszerek csomagolására vagy szállítására, színte len
üvegből, amelynek névleges űrtartalma 0,15 l-nél kisebb

5

0
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7010 90 51

Palackok, italok és élelmiszerek csomagolására vagy szállítására, színes
üvegből, amelynek névleges űrtartalma legalább 1 liter, de 2,5 l-nél ala
csonyabb

5

0

7010 90 53

Palackok, italok és élelmiszerek csomagolására vagy szállítására, színes
üvegből, amelynek névleges űrtartalma 0,33 l-nél nagyobb, de legfel
jebb 1 liter

5

0

7010 90 55

Palackok, italok és élelmiszerek csomagolására vagy szállítására, színes
üvegből, amelynek névleges űrtartalma legalább 0,15 l és legfeljebb
0,33 l

5

0

7010 90 57

Palackok, italok és élelmiszerek csomagolására vagy szállítására, színes
üvegből, amelynek névleges űrtartalma 0,15 l-nél kisebb

5

0

7010 90 61

Üvegballon (fonatos is), flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola és más
üvegtartály élelmiszerek és italok kereskedelmi szállítására vagy csoma
golására, amelynek névleges űrtartalma legalább 0,25 l, de kevesebb, mint
2,5 l (az üvegpalack kivételével)

5

0

7010 90 67

Üvegballon (fonatos is), flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola és más
üvegtartály élelmiszerek és italok szállítására vagy csomagolására,
amelynek névleges űrtartalma kevesebb, mint 0,25 l (az üvegpalack ki
vételével)

5

0

7010 90 71

Üvegpalack, flaska, fiola és más üvegtartály gyógyszeripari termékek
kereskedelmi szállítására vagy csomagolására, amelynek névleges űrtar talma
nagyobb, mint 0 055 l, de kevesebb, mint 2,5 l (az ampulla, üvegcsőből
készült tartály, valamint a hőszigeteléssel ellátott, hőpalack hoz való
üvegbetét kivételével)

5

0

7010 90 79

Üvegpalack, flaska, fiola és más üvegtartály gyógyszeripari termékek
kereskedelmi szállítására vagy csomagolására, amelynek névleges űrtar talma
legfeljebb 0 055 l (az ampulla, üvegcsőből készült tartály, vala mint a
hőszigeteléssel ellátott, hőpalackhoz való üvegbetét kivételével)

5

0

7010 90 91

Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola
és más üvegtartály színtelen üvegből, áru kereskedelmi szállítására vagy
csomagolására, 2,5 l-nél kisebb névleges űrtartalommal (az élel
miszerekhez, italokhoz és gyógyszerekhez való tartályok, ampulla,
üvegcsőből készült tartály, valamint a hőszigeteléssel ellátott, hőpalack hoz
való üvegbetét, illatszerszóró, szóróhoz való flaska, palack stb. ki
vételével)

5

0

7010 90 99

Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola
és más üvegtartály színes üvegből, áru kereskedelmi szállítására vagy
csomagolására, 2,5 l-nél kisebb névleges űrtartalommal (az élel
miszerekhez, italokhoz és gyógyszerekhez való tartályok, ampulla,
üvegcsőből készült tartály, valamint a hőszigeteléssel ellátott, hőpalack hoz
való üvegbetét, illatszerszóró, szóróhoz való flaska, palack stb. ki
vételével)

5

0

7011 10 00

Üvegbura, beleértve a ballont és csövet is, nyitottan és ezek üvegrészei,
felszerelés nélkül, elektromos világításhoz

4

0
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7011 20 00

Üvegbura, beleértve a ballont és csövet is, nyitottan és ezek üvegrészei,
felszerelés nélkül, katódsugárcsőhöz

4

0

7011 90 00

Üvegbura, beleértve a ballont és csövet is, nyitottan és ezek üvegrészei,
felszerelés nélkül, elektromos lámpához és hasonlóhoz (a katódsugár
csőhöz és elektromos világításhoz való kivételével)

4

0

7013 10 00

Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra
szolgáló üvegáru üvegkerámiából (a 7010 és 7018 vtsz. alá tartozó áru,
a főzőlap, ólomkeretes ablaküveg és hasonló, világító felszerelések és ezek
részei, illatszer- és hasonló pipere szóró kivételével)

11

0

7013 22 10

Talpas ivópoharak ólomkristályból, kézi csiszolással

11

0

7013 22 90

Talpas ivópoharak ólomkristályból, gépi csiszolással

11

0

7013 28 10

Talpas ivópoharak kézi csiszolással (az üvegkerámiából és ólomkritály ból
készültek kivételével)

11

0

7013 28 90

Talpas ivópoharak gépi csiszolással (az üvegkerámiából és ólomkritály ból
készültek kivételével)

11

0

7013 33 11

Ivópoharak ólomkristályból, kézi csiszolással. vágva vagy másképpen
díszítve (a talpas ivópoharak kivételével)

11

0

7013 33 19

Ivópoharak ólomkristályból, kézi csiszolással (a vágott vagy másképpen
díszített és a talpas ivópoharak kivételével)

11

0

7013 33 91

Ivópoharak ólomkristályból, gépi csiszolással. vágva vagy másképpen
díszítve (a talpas ivópoharak kivételével)

11

0

7013 33 99

Ivópoharak ólomkristályból, gépi csiszolással (a vágott vagy másképpen
díszített és a talpas ivópoharak kivételével)

11

0

7013 37 10

Ivópohár ütésálló üvegből (a talpas ivópoharak kivételével)

11

0

7013 37 51

Ivópoharak, kézi csiszolással, vágva vagy másképpen díszítve (az üveg
kerámiából, ólomkristályból vagy az ütésálló üvegből készültek és a tal pas
ivópoharak kivételével)

11

0

7013 37 59

Ivópoharak, kézi csiszolással (a vágott vagy másképpen díszített, az
üvegkerámiából, ólomkristályból vagy ütésálló üvegből készültek és
a
talpas ivópoharak kivételével)

11

0

7013 37 91

Ivópoharak, gépi csiszolással, vágva vagy másképpen díszítve (az üveg
kerámiából, ólomkristályból vagy ütésálló üvegből készültek és a talpas
ivópoharak kivételével)

11

0
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7013 37 99

Ivópoharak, gépi csiszolással (a vágott vagy másképpen díszített, az
üvegkerámiából, ólomkristályból vagy ütésálló üvegből készültek és
a
talpas ivópoharak kivételével)

11

0

7013 41 10

Asztali üvegáru vagy konyhai üvegáru ólomkristályból, kézi csiszolással (a
7010 és 7018 vtsz. alá tartozó áru, az ivópohár, befőzőüveg (sterili záló
edény), hőpalack és egyéb vákuumos edény kivételével)

11

0

7013 41 90

Asztali üvegáru vagy konyhai üvegáru ólomkristályból, gépi csiszolással (a
7010 és 7018 vtsz. alá tartozó áru, az ivópohár, befőzőüveg (sterili záló
edény), hőpalack és egyéb vákuumos edény kivételével)

11

0

7013 42 00

Asztali üvegáru vagy konyhai üvegáru olyan üvegből, amelynek lineáris
tágulási együtthatója 0 °C és 300 °C közötti hőmérsékleten legfeljebb 5
× 10-6/Kelvin (az üvegkerámiából vagy ólomkristályból készült üvegáru, a
7010 és 7018 vtsz. alá tartozó áru, az ivópohár, befőzőüveg (sterili záló
edény), hőpalack és egyéb vákuumos edény kivételével)

11

0

7013 49 10

Asztali üvegáru vagy konyhai üvegáru ütésálló üvegből (kivéve az olyan
üveget, amelynek lineáris tágulási együtthatója 0 °C és 300 °C közötti
hőmérsékleten legfeljebb 5 × 10-6/Kelvin, az üvegkerámiából vagy
ólomkristályból készült üvegáru, a 7010 és 7018 vtsz. alá tartozó áru, az
ivópohár, befőzőüveg (sterilizáló edény), hőpalack és egyéb vákuu mos
edény kivételével)

11

0

7013 49 91

Asztali üvegáru vagy konyhai üvegáru kézi csiszolással (kivéve az üté
sálló üvegből és olyan üvegből készült termékeket, amelynek lineáris
tágulási együtthatója 0 °C és 300 °C közötti hőmérsékleten legfeljebb 5
× 10-6/Kelvin, az üvegkerámiából vagy ólomkristályból készült üvegáru, a
7010 és 7018 vtsz. alá tartozó áru, az ivópohár, befőzőüveg (sterili záló
edény), hőpalack és egyéb vákuumos edény kivételével)

11

0

7013 49 99

Asztali üvegáru vagy konyhai üvegáru gépi csiszolással (kivéve az üté
sálló üvegből és olyan üvegből készült termékeket, amelynek lineáris
tágulási együtthatója 0 °C és 300 °C közötti hőmérsékleten legfeljebb 5
× 10-6/Kelvin, az üvegkerámiából vagy ólomkristályból készült üvegáru, a
7010 és 7018 vtsz. alá tartozó áru, az ivópohár, befőzőüveg (sterili záló
edény), hőpalack és egyéb vákuumos edény kivételével)

11

0

7013 91 10

Üvegáru ólomkristályból tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy ha sonló
célra, kézi csiszolással ((az asztali vagy konyhai üvegáru, ivópo hár, a
7010 és 7018 vtsz. alá tartozó áru, tükör, ólomkeretes ablaküveg és
hasonló, világító felszerelések és ezek részei, illatszer- és hasonló pi pere
szóró kivételével)

11

0
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7013 91 90

Üvegáru ólomkristályból tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy ha sonló
célra, gépi csiszolással ((az asztali vagy konyhai üvegáru, a 7010 és 7018
vtsz. alá tartozó áru, tükör, ólomkeretes ablaküveg és hasonló, világító
felszerelések és ezek részei, illatszer- és hasonló pipere szóró ki vételével)

11

0

7013 99 00

Tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (az
ólomkristályból készült vagy az asztali vagy konyhai üvegáru, a 7010
és 7018 vtsz. alá tartozó áru, tükör, ólomkeretes ablaküveg és hasonló,
világító felszerelések és ezek részei, illatszer- és hasonló pipere szóró
kivételével)

11

0

7014 00 00

Üvegáru jelzőberendezéshez és optikai elem üvegből, optikailag nem
megmunkálva (az óraüveg és hasonló üveg, látásjavító vagy nem látás
javító szemüveglencse, beleértve a homorú üveggömböt és gömbrészt ilyen
üveg gyártásához, mikrogömb, megerősítetlen, világító felszerelés és ezek
részei kivételével)

3

0

7015 10 00

Látásjavító szemüveglencse hajlítva, ívelve, homorítva vagy hasonló
módon, de optikailag nem megmunkálva (az ilyen célra szolgáló síkü
veglap kivételével)

3

0

7015 90 00

Óraüveg és hasonló üveg, nem látásjavító szemüveglencse hajlítva,
ívelve, homorítva vagy hasonló módon, de optikailag nem megmun
kálva, homorú üveggömb és gömbrész ilyen üveg gyártásához (az ilyen
célra szolgáló síküveglap és a látásjavító szemüveglencse kivételével)

3

0

7016 10 00

Üvegkocka és más apró üvegáru, alátéten is, mozaik készítésére vagy
hasonló díszítési célra (a mozaik üvegkockából készült kész tábla és
más kész díszítő elem kivételével)

8

0

7016 90 10

Ólomkeretes ablaküveg és hasonló (a 100 évnél régebbi kivételével)

3

0

7016 90 80

Építésnél használt útburkoló kő, lap, tégla, kocka, borítólap és más áru
öntött vagy sajtolt üvegből, drótbetéttel is (a rétegelt biztonsági üveg, a
többrétegű szigetelőüveg, valamint az ólomkeretes ablaküveg és ha sonló
kivételével)

3 min 1,2 EUR/
100 kg/br

0

7017 10 00

Laboratóriumi, higiéniai vagy gyógyszerészeti üvegáru, fokbeosztással
vagy mérőjelzéssel ellátva is, olvasztott kvarcból vagy más olvasztott
szilícium-dioxidból (az áru szállítására vagy csomagolására szolgáló tar
tály, a 90. árucsoportba tartozó mérő-, ellenőrző vagy orvosi műszer és
készülék kivételével)

3

0

7017 20 00

Laboratóriumi, higiéniai vagy gyógyszerészeti üvegáru, fokbeosztással
vagy mérőjelzéssel ellátva is, amelynek lineáris tágulási együtthatója 0 és
300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5 × 10-6/Kelvin
értéket (olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dioxidból ké
szült üveg, az áru szállítására vagy csomagolására szolgáló tartály, a 90.
árucsoportba tartozó mérő-, ellenőrző vagy orvosi műszer és készülék
kivételével)

3

0
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7017 90 00

Laboratóriumi, higiéniai vagy gyógyszerészeti üvegáru, fokbeosztással
vagy mérőjelzéssel ellátva is (az olyan üveg, amelynek lineáris tágulási
együtthatója 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5
× 10-6/Kelvin értéket vagy az olvasztott kvarcból vagy más olvasztott
szilícium-dioxidból készült üveg, az áru szállítására vagy csomagolására
szolgáló tartály, a 90. árucsoportba tartozó mérő-, ellenőrző vagy or vosi
műszer és készülék kivételével)

3

0

7018 10 11

Üveggyöngy, vágva és mechanikailag polírozva (az abból készült ter
mékek kivételével)

mentes

0

7018 10 19

Üveggyöngy (a vágott és mechanikailag polírozott, valamint az abból
készült termékek kivételével)

7

0

7018 10 30

Gyöngyutánzat üvegből (az ebből készült áru kivételével)

mentes

0

7018 10 51

Drágakő- vagy féldrágakő-utánzat üvegből, vágva és mechanikailag po
lírozva (az abból készült termékek kivételével)

mentes

0

7018 10 59

Drágakő- vagy féldrágakő-utánzat üvegből (a gyöngy, a vágott és me
chanikailag polírozott, valamint az abból készült termékek kivételével)

3

0

7018 10 90

Korallutánzat és hasonló apró üvegáru (az abból készült termékek, a
gyöngy-, drágakő- vagy féldrágakő-utánzat kivételével)

3

0

7018 20 00

Mikrogömb, legfeljebb 1 mm átmérővel

3

0

7018 90 10

Üvegszem, üveggyöngy vagy gyöngyutánzat, drágakő- vagy féldrágakőutánzat és hasonló apró üvegáru (az emberi műszem és az ékszerután zat
kivételével)

3

0

7018 90 90

Üvegcső-megmunkálással előállított kis szobor és más dísztárgy (az ék
szerutánzat kivételével);

6

0

7019 11 00

Üvegrost fonal (vágott szál), legfeljebb 50 mm hosszúságban

7

0

7019 12 00

Üvegrost előfonat

7

0

7019 19 10

Pászma és fonal üvegszálból (a legfeljebb 50 mm hosszúságú vágott
üvegszál és az előfonat kivételével)

7

0

7019 19 90

Pászba és fonal vágott üvegszálból

7

0

7019 31 00

Szövedék szabálytalanul rétegelt üvegrostból

7

0
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7019 32 00

Vékony lap (fátyol) szabálytalanul rétegelt üvegrostból

5

0

7019 39 00

Szövedék, párnázat, lap és hasonló nem szőtt termék üvegrostból (a
kártfátyol és vékony lap (fátyol), kivételével)

5

0

7019 40 00

Szövet előfonatból készült üvegrostból

7

0

7019 51 00

Szövet, beleértve a keskenyárut is, üvegből, legfeljebb 30 cm szélesség
ben (az előfonat kivételével)

7

0

7019 52 00

Szövet, beleértve a keskenyárut is, végtelen üvegszálból, 30 cm-t meg
haladó szélességben, vászonkötéssel (taftkötéssel), 250 g/m2-nél kisebb
tömegben, egyes egyágú szálanként legfeljebb 136 tex lineáris sűrűségű
fonalból (az előfonatból készült szövet kivételével)

7

0

7019 59 00

Szövet, beleértve a keskenyárut is, üvegrostból, 30 cm-t meghaladó szé
lességben (a vászonkötésű [taftkötésű], a 250 g/m 2-nél kisebb tömegű,
egyes egyágú szálanként legfeljebb 136 tex lineáris sűrűségű fonalból
készült és az előfonatból készült szövet kivételével)

7

0

7019 90 10

Üvegrost ömlesztve vagy tömegben (a textil üvegszál és az ásványgya pot
kivételével)

7

0

7019 90 30

Tömőanyag és bélés csövek szigetelésére, üvegszálból

7

0

7019 90 91

Áruk textil üvegszálból (a fonal, szövet, beleértve a keskenyárut is, vé
kony lap (fátyol), kártfátyol, szövedék, párnázat, lap és hasonló nem
szőtt termék, csövek szigeteléséhez használt tömőanyag és bélés, üveg
rostból készült kefe és babaparóka kivételével)

7

0

7019 90 99

Nem textil üvegszálból készült áru (az elektromos szigetelő és részei,
optikai szálból álló nyalábok vagy kábelek. üvegrostbó álló kefe, világ
ítókábel és hasonlók kivételével)

7

0

7020 00 05

Kvarccső és -tégely félvezetőgyártáshoz, diffúziós és oxidációs kemencé
ben történő alkalmazásra

mentes

0

7020 00 07

Félkész üvegbetét hőszigetelő palackhoz vagy más hőszigetelő edény hez

3

0

7020 00 08

Kész óvegbetét hőszigetelő palackhoz vagy más hőszigetelő edényhez

6

0

7020 00 10

M. n. s. Üvegáru olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dio
xidból

3

0

7020 00 30

M. n. s. üvegáru, amely lineáris tágulási együtthatója 0 és 300 °C kö
zötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5 × 10 -6/Kelvin értéket (az ol
vasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dioxidból készült üveg áru
kivételével)

3

0
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3

0

7020 00 80

M. n. s. üvegáru

7101 10 00

Természetes gyöngy, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem fel
fűzve, foglalat vagy szerelés nélkül, természetes gyöngy, a szállítás meg
könnyítésére ideiglenese felfűzve (a gyöngyház kivételével)

mentes

0

7101 21 00

Tenyésztett gyöngy, megmunkálatlan, osztályozva is

mentes

0

7101 22 00

Tenyésztett gyöngy, megmunkált, osztályozva is, de nem felfűzve, fogla
lat vagy szerelés nélkül, tenyésztett gyöngy, a szállítás megkönnyítésére
ideiglenese felfűzve

mentes

0

7102 10 00

Osztályozatlan gyémánt

mentes

0

7102 21 00

Ipari gyémánt, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított
vagy nagyjából méretre csiszolt

mentes

0

7102 29 00

Ipari gyémánt megmunkálva, de foglalat vagy szerelés nélkül (a lemez
játszótűhöz való szereletlen kő, a mérőeszköz, mérőműszer vagy a 90.
árucsoportba tartozó más áru részének alkalmas megmunkált kő kivé
telével)

mentes

0

7102 31 00

Nem ipari gyémánt, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasí tott
vagy nagyjából méretre csiszolt (az ipari gyémánt kivételével)

mentes

0

7102 39 00

Gyémánt megmunkálva, de foglalat vagy szerelés nélkül (az ipari gyé
mánt kivételével)

mentes

0

7103 10 00

Drágakő és féldrágakő, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy
durván alakított, osztályozva is (a gyémántok és a drágakő- és féldrá
gakő-utánzatok kivételével)

mentes

0

7103 91 00

Rubin, zafír és smaragd megmunkálva, osztályozva is, de nem felfűzve,
foglalat vagy szerelés nélkül, rubin, zafír és smaragd megmunkálva,
nem osztályozva, a szállítás megkönnyítésére ideiglenese felfűzve (az
egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított rubin, zafír és smaragd, a
drágakő- és féldrágakő-utánzatok kivételével)

mentes

0

7103 99 00

Drágakő és féldrágakő megmunkálva, osztályozva is, de nem felfűzve,
foglalat vagy szerelés nélkül, drágakő és féldrágakő megmunkálva, nem
osztályozva, a szállítás megkönnyítésére ideiglenese felfűzve (az egysze
rűen fűrészelt vagy durván alakított drágakő és féldrágakő, a gyémántok,
rubin, zafír és smaragd, a drágakő- és féldrágakő-utánzatok kivételével)

mentes

0

7104 10 00

Piezoelektromos kvarc szintetikus vagy rekonstruált drágakőből vagy
féldrágakőből, megmunkálva vagy osztályozva is, foglalat vagy szerelés
nélkül;

mentes

0

7104 20 00

Szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, megmunkálatlan
vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított, osztályozva is (a pie
zoelektromos kvarc kivételével)

mentes

0
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7104 90 00

Szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, megmunkálva,
osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztály
ozatlan szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, a szállítás
megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve (az egyszerűen fűrészelt vagy
durván alakított kő és a piezoelektromos kvarc kivételével)

mentes

0

7105 10 00

Gyémántpor, beleértve a szintetikus gyémántport is

mentes

0

7105 90 00

Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor (a gyé
mántpor kivételével)

mentes

0

7106 10 00

Ezüstpor, beleértve az arannyal vagy platinával bevont ezüstöt is

mentes

0

7106 91 10

Ezüst, beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is, megmunkálat
lanul, legalább 999 ezrelék finomsággal (a por alakú ezüst kivételével)

mentes

0

7106 91 90

Ezüst, beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is, megmunkálat
lanul, 999 ezreléknél kisebb finomsággal (a por alakú ezüst kivételével)

mentes

0

7106 92 20

Ezüst félgyártmány alakban, beleértve az arannyal vagy platinával be
vontat is, legalább 750 ezrelék finomsággal

mentes

0

7106 92 80

Ezüst félgyártmány alakban, beleértve az arannyal vagy platinával be
vontat is, 750 ezreléknél kisebb finomsággal

mentes

0

7107 00 00

Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem meg
munkálva)

mentes

0

7108 11 00

Aranypor, beleértve a platinával bevont aranyat is, nem fizetőeszköz
céljára

mentes

0

7108 12 00

Arany, beleértve a platinával bevont aranyat is, megmunkálatlan, nem
fizetőeszköz céljára (az aranypor kivételével)

mentes

0

7108 13 10

Rúd, pálca, huzal és profillap méretre vágva is; lemez; fólia és szalag,
amelynek vastagsága alátét nélkül meghaladja a 0,15 mm-t aranyból,
beleértve a platinával bevontat is, nem fizetőeszköz céljára

mentes

0

7108 13 80

Arany, beleértve a platinával bevontat is, félgyártmány alakban, nem fi
zetőeszköz céljára (a rúd, pálca, huzal és méretre vágott profillap, vala
mint az olyan fólia és szalag kivételével, amelynek vastagsága alátét nél kül
meghaladja a 0,15 mm-t)

mentes

0

7108 20 00

Arany fizetőeszköz

mentes

0

7109 00 00

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

mentes

0

7110 11 00

Platina megmunkálatlanul vagy por alakban

mentes

0

7110 19 10

Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vas
tagsága alátét nélkül meghaladja a 0,15 mm-t

mentes

0
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7110 19 80

Platina félgyártmány alakban (a rúd, pálca, huzal és méretre vágott pro
fillap, valamint az olyan fólia és szalag kivételével, amelynek vastagsága
alátét nélkül meghaladja a 0,15 mm-t)

mentes

0

7110 21 00

Palládium megmunkálatlanul vagy por alakban

mentes

0

7110 29 00

Palládium félgyártmány alakban

mentes

0

7110 31 00

Ródium megmunkálatlanul vagy por alakban

mentes

0

7110 39 00

Ródium félgyártmány alakban

mentes

0

7110 41 00

Irídium, ozmium és ruténium megmunkálatlanul vagy por alakban

mentes

0

7110 49 00

Irídium, ozmium és ruténium félgyártmány alakban

mentes

0

7111 00 00

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

mentes

0

7112 30 00

Nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó hamu

mentes

0

7112 91 00

Törmelék és hulladék aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is,
és más, aranyat vagy aranyvegyületet tartalmazó törmelék és hulla dék,
elsősorban nemesfém visszanyeréséhez (az aranyat vagy aranyve gyületet
tartalmazó hamu, a megmunkálatlan tömb, ingot vagy hasonló alakra
beolvasztott aranytörmelék és -hulladék, valamint a nemesfémtar talmú
söpredék és hamu kivételével)

mentes

0

7112 92 00

Törmelék és hulladék platinából, beleértve a platinával plattírozott
fémet is, és más, platinát vagy platinavegyületet tartalmazó törmelék és
hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez (a platinát vagy plati
navegyületet tartalmazó hamu, a megmunkálatlan tömb, ingot vagy ha
sonló alakra beolvasztott platinatörmelék és -hulladék, valamint a ne
mesfémtartalmú söpredék és hamu kivételével)

mentes

0

7112 99 00

Törmelék és hulladék ezüstből, beleértve az ezüsttel plattírozott fémet is,
és más, ezüstöt vagy ezüstvegyületet tartalmazó törmelék és hulla dék,
elsősorban nemesfém visszanyeréséhez (a hamu és a megmunkálat lan
tömb, ingot vagy hasonló alakra beolvasztott nemesfémtörmelék és
-hulladék kivételével)

mentes

0

7113 11 00

Ékszer és részei ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is (a
100 évnél régebbi ékszer kivételével)

2,5

0

7113 19 00

Ékszer és részei nemesfémből, az ezüst kivételével, nemesfémmel be
vonva vagy plattírozva is (a 100 évnél régebbi ékszer kivételével)

2,5

0
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7113 20 00

Ékszer és részei nem nemesfémből, nemesfémmel plattírozva (a 100 év nél
régebbi ékszer kivételével)

4

0

7114 11 00

Arany- vagy ezüstműves áru és ennek részei ezüstből, más nemesfém mel
bevonva vagy plattírozva is (az ékszer, óra, karóra és ezek részei,
hangszer, fegyver, illatszerszóró és ennek szórófeje, eredeti szobor vagy
plasztika, gyűjteménydarab és régiség kivételével)

2

0

7114 19 00

Arany- vagy ezüstműves áru és ennek részei nemesfémből, az ezüst ki
vételével, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is (az ékszer, óra, kar óra
és ezek részei, hangszer, fegyver, illatszerszóró és ennek szórófeje, eredeti
szobor vagy plasztika, gyűjteménydarab és régiség kivételével)

2

0

7114 20 00

Arany- vagy ezüstműves áru és ennek részei nem nemesfémből, nemes
fémmel plattírozva (az ékszer, óra, karóra és ezek részei, hangszer, fegy
ver, illatszerszóró és ennek szórófeje, eredeti szobor vagy plasztika,
gyűjteménydarab és régiség kivételével)

2

0

7115 10 00

Platinakatalizátor drótszövet vagy rács formájában

mentes

0

7115 90 10

M. n. s. áru nemesfémből

3

0

7115 90 90

M. n. s. áru nemesfémmel plattírozott fémből

3

0

7116 10 00

M n. s. áru természetes vagy tenyésztett gyöngyből

mentes

0

7116 20 11

Nyaklánc, karkötő és más termékek kizárólag természetes drágakőből vagy
féldrágakőből, kapocs vagy más tartozék nélkül egyszerűen fel fűzve

mentes

0

7116 20 19

M. n. s. áru kizárólag természetes drágakőből vagy féldrágakőből ké
szítve

2,5

0

7116 20 90

Máshol nem említett, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szin
tetikus vagy rekonstruált) készült áru (a kizárólag természetes drágakő ből
vagy féldrágakőből készített kivételével)

2,5

0

7117 11 00

Kézelőgomb és díszgomb nem nemesfémből, ezüsttel, arannyal vagy
platinával plattírozva is

4

0

7117 19 10

Ékszerutánzat nem nemesfémből, ezüsttel, arannyal vagy platinával
plattírozva is, üvegrészekkel (a kézelőgomb és díszgomb kivételével)

4

0

7117 19 91

Ékszerutánzat nem nemesfémből, ezüsttel, arannyal vagy platinával
plattírozva is (az üvegrészeket tartalmazó, a kézelőgomb és díszgomb
kivételével)

4

0

7117 19 99

Ékszerutánzat nem nemesfémből (az ezüsttel, arannyal vagy platinával
plattírozott, az üvegrészeket tartalmazó, a kézelőgomb és díszgomb ki
vételével)

4

0
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7117 90 00

Ékszerutánzat (a nem nemesfémből készült ékszer, ezüsttel, arannyal vagy
platinával plattírozva is, kivételével)

4

0

7118 10 10

Ezüstérme (a törvényes fizetőeszköz, érme, érméből készített ékszer,
numizmatikai értékkel bíró gyűjteménydarab, törmelék és hulladék ki
vételével)

mentes

0

7118 10 90

Érme (a törvényes fizetőeszköz, érme, érméből készített ékszer, numiz
matikai értékkel bíró gyűjteménydarab, törmelék és hulladék kivételé vel)

mentes

0

7118 90 00

Érme törvényes fizetőeszközként

mentes

0

7201 10 11

Ötvözetlen nyersvas buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában,
legfeljebb 0,5 tömegszázalék foszfor-, legalább 0,4 tömegszázalék man
gán és legfeljebb 1 tömegszázalék szilíciumtartalommal

1,7

0

7201 10 19

Ötvözetlen nyersvas buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában,
legfeljebb 0,5 tömegszázalék foszfor-, legalább 0,4 tömegszázalék man
gán és legfeljebb 1 tömegszázalékot meghaladó szilíciumtartalommal

1,7

0

7201 10 30

Ötvözetlen nyersvas buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában,
legfeljebb 0,5 tömegszázalék foszfor- és legalább 0,1 tömegszázalék, de
0,4 tömegszázaléknál kevesebb mangántartalommal

1,7

0

7201 10 90

Ötvözetlen nyersvas buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában,
legfeljebb 0,5 tömegszázalék foszfor- és legfeljebb 0,1 tömegszázalék
mangántartalommal

mentes

0

7201 20 00

Nem ötvözött nyersvas buga, tömb vagy más hasonló elsődleges formá
ban, 0,5 tömegszázaléknál kevesebb foszfortartalommal

2,2

0

7201 50 10

Ötvözött nyersvas buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában,
legalább 0,3, de legfeljebb 1 tömegszázalék titán-, és legalább 0,5, de
legfeljebb 1 tömegszázalék vanádiumtartalommal

mentes

0

7201 50 90

Ötvözött nyersvas és tükörvas buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges
formában (a legalább 0,3, de legfeljebb 1 tömegszázalék titánt, és leg
alább 0,5, de legfeljebb 1 tömegszázalék vanádiumot tartalmazó ötvö zött
vas kivételével)

1,7

0

7202 11 20

Ferromangán, 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal, legfel jebb
5 mm szemcseszerkezet mértékkel és 65 tömegszázalékot megha ladó
mangántartalommal

2,7

0

7202 11 80

Ferromangán, 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal (a legfel
jebb 5 mm szemcseszerkezet mértékű és 65 tömegszázalékot megha ladó
mangántartalmú kivételével)

2,7

0

7202 19 00

Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal

2,7

0

7202 21 00

Ferroszilícium 55 tömegszázalékot meghaladó szilíciumtartalommal

5,7

0
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7202 29 10

Ferroszilícium, legfeljebb 55 tömegszázalék szilíciumtartalommal és
legalább 4, de legfeljebb 10 tömegszázalék magnéziumtartalommal

5,7

0

7202 29 90

Ferroszilícium, legfeljebb 55 tömegszázalék szilíciumtartalommal (a leg
alább 4, de legfeljebb 10 tömegszázalék magnéziumot tartalmazó kivé
telével)

5,7

0

7202 30 00

Ferroszilíciumos mangán

3,7

0

7202 41 10

Ferrokróm 4 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszáza lék
széntartalommal

4

0

7202 41 90

Ferrokróm 6 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal

4

0

7202 49 10

Ferrokróm legfeljebb 0,05 tömegszázalék széntartalommal

7

0

7202 49 50

Ferrokróm 0,05 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,5 tömeg
százalék széntartalommal

7

0

7202 49 90

Ferrokróm 0,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 4 tömegszá
zalék széntartalommal

7

0

7202 50 00

Ferroszilíciumos króm

2,7

0

7202 60 00

Ferronikkel

mentes

0

7202 70 00

Ferromolibdén

2,7

0

7202 80 00

Ferrowolfram és ferroszilíciumos wolfram

mentes

0

7202 91 00

Ferrotitán és ferroszilíciumos titán

2,7

0

7202 92 00

Ferrovanádium

2,7

0

7202 93 00

Ferronióbium

mentes

0

7202 99 10

Ferrofoszfor

mentes

0

7202 99 30

Ferroszilíciumos magnézium

2,7

0

7202 99 80

Ferroötvözet (a ferromangán, ferroszilícium, ferroszilíciumos mangán,
ferrokróm, ferroszilíciumos króm, ferronikkel, ferromolibdén, ferrovolf
rám, ferroszilíciumos volfrám, ferrotitán, ferroszilíciumos titán, ferrova
nádium, ferronióbium. ferrofoszfor és ferroszilíciumos magnézium ki
vételével)

2,7

0

7203 10 00

Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastermék tömb, pellett vagy
hasonló formában

mentes

0

7203 90 00

Olvasztott nyersvasból aprítással nyert szivacsos vastermék, legalább
99,94 tömegszázalék tisztaságú vas tömb, pellet vagy hasonló formá
ban

mentes

0
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7204 10 00

Öntöttvastörmelék és -hulladék (a radioaktív kivételével)

mentes

0

7204 21 10

Törmelék és hulladék rozsdamentes acélból, legalább 8 tömegszázalék
nikkeltartalommal (a radioaktív törmelék és hulladék és az elemek és
elektromos akkumulátorok törmelékének és hulladékának kivételével)

mentes

0

7204 21 90

Törmelék és hulladék rozsdamentes acélból (a legalább 8 tömegszáza lék
nikkelt tartalmazó, a radioaktív törmelék és hulladék és az elemek és
elektromos akkumulátorok törmeléke és hulladéka kivételével)

mentes

0

7204 29 00

Törmelék és hulladék ötvözött acélból (a rozsdamentes acél és a radio
aktív törmelék és hulladék vagy az elemek és elektromos akkumuláto rok
törmeléke és hulladéka kivételével)

mentes

0

7204 30 00

Törmelék és hulladék ónozott vasból vagy acélból (a radioaktív törme lék
és hulladék és az elemek és elektromos akkumulátorok törmeléke és
hulladéka kivételével)

mentes

0

7204 41 10

Esztergaforgács, gyaluforgács, forgácsapríték, marási hulladék, fűrész por,
reszelék, kovácsolási és csákolási hulladék, összepréselve is (az ön tött
vasból, ötvözött acélból vagy ónozott vasból vagy acélból szár mazó
kivételével)

mentes

0

7204 41 91

Kovácsolási és csákolási hulladék vasból vagy acélból, összepréselve (az
öntött vasból, ötvözött acélból vagy ónozott vasból vagy acélból szár
mazó kivételével)

mentes

0

7204 41 99

Kovácsolási és csákolási hulladék vasból vagy acélból, nem összeprés
elve (az öntött vasból, ötvözött acélból vagy ónozott vasból vagy acél ból
származó kivételével)

mentes

0

7204 49 10

Vas- és acéltörmelék és -hulladék, darabokra törve (feldarabolva) (a sa lak,
reve és más, az acélgyártásból származó hulladék; radioaktív tör melék és
hulladék; törött nyersvas vagy tükörvas buga-, tuskó-, tömb- vagy más
elsődleges formában lévő darabja; öntöttvas, ötvözött acél, ónozott vas
vagy acél törmeléke és hulladéka; esztergaforgács, gyalufor gács,
forgácsapríték, marási hulladék, fűrészpor, reszelék, kovácsolási és
csákolási hulladék; primer cella, primer elem és elektromos akkumulá tor
selejtje és hulladéka kivételével)

mentes

0

7204 49 30

Vas- és acéltörmelék és -hulladék, nem darabokra törve (feldarabolva),
összepréselve (a salak, reve és más, az acélgyártásból származó hulla dék;
radioaktív törmelék és hulladék; törött nyersvas vagy tükörvas buga-,
tuskó-, tömb- vagy más elsődleges formában lévő darabja; ön töttvas,
ötvözött acél, ónozott vas vagy acél törmeléke és hulladéka;
esztergaforgács, gyaluforgács, forgácsapríték, marási hulladék, fűrész por,
reszelék, kovácsolási és csákolási hulladék; a primer cella, primer elem és
elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka kivételével)

mentes

0
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7204 49 90

Vas- és acéltörmelék és -hulladék, nem darabokra törve (feldarabolva),
nem összepréselve (a salak, reve és más, az acélgyártásból származó
hulladék; radioaktív törmelék és hulladék; törött nyersvas vagy tükörvas
buga-, tuskó-, tömb- vagy más elsődleges formában lévő darabja; ön
töttvas, ötvözött acél, ónozott vas vagy acél törmeléke és hulladéka;
esztergaforgács, gyaluforgács, forgácsapríték, marási hulladék, fűrész por,
reszelék, kovácsolási és csákolási hulladék; a primer cella, primer elem és
elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka kivételével)

mentes

0

7204 50 00

Ingot újraolvasztott hulladékvasból vagy -acélból (a nyersvas, tükörvas
vagy ferroötvözetek meghatározásával összhangban lévő vegyi összeté
tellel rendelkező termékek kivételével)

mentes

0

7205 10 00

Szemcse nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból (a ferroötvözetek
szemcséje, vasból vagy acélból származó esztergaforgács és reszelék,
egyes kis átmérőjű darabok, golyóscsapágyhoz való, kis hibás csapágy
golyó kivételével)

mentes

0

7205 21 00

Por ötvözött acélból (a ferroötvözetek pora és a radioaktív vaspor, „izo
tóp”, kivételével)

mentes

0

7205 29 00

Por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy ötvözetlen acélból (a ferroöt
vözetek pora és a radioaktív vaspor, „izotóp”, kivételével)

mentes

0

7206 10 00

Vas és nem ötvözött acél ingot formában (az újraolvasztott hulladékból
előállított ingot, a folyamatosan öntött termékek, a 7203 vtsz. alá tar tozó
vas kivételével)

mentes

0

7206 90 00

Vas és nem ötvözött acél kovácsvasrúd vagy más elsődleges formában (az
ingot, az újraolvasztott hulladékból előállított ingot, a folyamatosan öntött
termékek, a 7203 alá tartozó vas kivételével)

mentes

0

7207 11 11

Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, 0,25 tömegszázaléknál
kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a
szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folya matos
öntéssel előállítva

mentes

0

7207 11 14

Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál
kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a
szélesség kisebb a legfeljebb 130 mm vastagság kétszeresénél, hen gerelve
vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivéte lével)

mentes

0

7207 11 16

Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál
kisebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a
szélesség kisebb a 130 mm-t meghaladó vastagság kétszeresénél,
hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgácsolható acél ki
vételével)

mentes

0

520

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

7207 11 90

Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból, 0,25 tömegszázalék nál
kisebb széntartalommal, téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szé lesség
kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva

mentes

0

7207 12 10

Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból, 0,25 tömegszázalék nál
kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) kereszt
metszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese,
hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva

mentes

0

7207 12 90

Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 0,25 tömegszázaléknál
kisebb széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmet
szettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, ko
vácsolva

mentes

0

7207 19 12

Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból, 0,25 tömegszázalék nál
kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel,
hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva

mentes

0

7207 19 19

Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból, 0,25 tömegszázalék nál
kisebb széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel,
kovácsolva

mentes

0

7207 19 80

Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból kevesebb mint 0,25 tö
megszázalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög
alakú keresztmetszetű félkész termékek kivételével)

mentes

0

7207 20 11

Félkész termék ötvözetlen forgácsolható acélból, legalább 0,25 tömeg
százalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszet tel,
ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy fo
lyamatos öntéssel előállítva

mentes

0

7207 20 15

Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszá
zalék, de 0,6 tömegszázakléknál kevesebb széntartalommal, négyzet vagy
téglalap alakú keresztmetszettel, ha a szélesség kisebb a vastagság
kétszeresénél, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva (a forgá
csolható acél kivételével)

mentes

0

7207 20 17

Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,6 tömegszá
zalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel, ha a
szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, hengerelve vagy folya matos
öntéssel előállítva (a forgácsolható acél kivételével)

mentes

0

7207 20 19

Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból, legalább 0,25 tömeg
százalék széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszet tel,
ha a szélesség kisebb a vastagság kétszeresénél, kovácsolva

mentes

0

7207 20 32

Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból, legalább 0,25 tömeg
százalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) kereszt
metszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese,
hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva

mentes

0
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7207 20 39

Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszá
zalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmet
szettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, ko
vácsolva

mentes

0

7207 20 52

Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból, legalább 0,25 tömeg
százalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel,
hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva

mentes

0

7207 20 59

Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból, legalább 0,6 tömeg
százalék széntartalommal, kör vagy sokszög alakú keresztmetszettel,
kovácsolva

mentes

0

7207 20 80

Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszá
zalék széntartalommal (a négyzet, téglalap, kör vagy sokszög alakú ke
resztmetszetűek kivételével)

mentes

0

7208 10 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, felületén mintázással közvetlenül a hengerlésből
eredően

mentes

0

7208 25 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastagságban, pácolva, felületi min
tázás nélkül

mentes

0

7208 26 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm vastagság
ban, pácolva, felületi mintázás nélkül

mentes

0

7208 27 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, 3 mm-nél kisebb vastagságban, pácolva, felületi mintá zás
nélkül

mentes

0

7208 36 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, legalább 10 mm vastagságban, nem pácolva, felületi
mintázás nélkül

mentes

0

7208 37 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, legalább 4,75 mm, de kevesebb mint 10 mm vastag
ságban, nem pácolva, felületi mintázás nélkül

mentes

0

7208 38 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm vastagság
ban, nem pácolva, felületi mintázás nélkül

mentes

0

7208 39 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, 3 mm-nél kisebb vastagságban, nem pácolva, felületi
mintázás nélkül

mentes

0
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7208 40 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, nem tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, felületén mintázással közvetlenül a hengerlésből eredően

mentes

0

7208 51 20

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, nem tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, 15 mm-nél nagyobb vastagságban, felületi mintá zás
nélkül

mentes

0

7208 51 91

Síkhengerelt, legalább 2 050 mm szélességű termék vasból vagy ötvö
zetlen acélból, nem tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemez
elés vagy bevonás nélkül, 10 mm-nél nagyobb,de legfeljebb 15 mm
vastagságban, felületi mintázás nélkül (a „széles laposáru” kivételével)

mentes

0

7208 51 98

Síkhengerelt, legalább 2 050 mm-nél kisebb, de legalább 600mm szé
lességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, nem tekercsben, mele gen
hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 10 mm-nél
nagyobb, de legfeljebb 15 mm vastagságban, felületi mintázás nélkül

mentes

0

7208 52 10

Síkhengerelt, legalább 1 250 mm szélességű termék vasból vagy ötvö
zetlen acélból, nem tekercsben, négy oldalán vagy zárt formaszekrény ben
melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább
4,75 mm, de legfeljebb 10 mm vastagságban, felületi mintázás nélkül

mentes

0

7208 52 91

Síkhengerelt, legalább 2 050 mm szélességű termék vasból vagy ötvö
zetlen acélból, nem tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemez
elés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm vas
tagságban, felületi mintázás nélkül

mentes

0

7208 52 99

Síkhengerelt, 2 050 mm-nél kisebb, de legalább 600 mm szélességű
termék vasból vagy ötvözetlen acélból, nem tekercsben, melegen henge
relve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 4,75 mm-nél na
gyobb, de legfeljebb 10 mm vastagságban, felületi mintázás nélkül (a
négy oldalán vagy zárt formaszekrényben melegen hengerelt, leg alább
1 250 mm szélességű kivételével)

mentes

0

7208 53 10

Síkhengerelt, legfeljebb 1 250 mm szélességű termék vasból vagy ötvö
zetlen acélból, nem tekercsben, négy oldalán vagy zárt formaszekrény ben
melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4
mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban, felületi mintázás nélkül

mentes

0

7208 53 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, nem tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, 3 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 4,75 mm vas
tagságban, felületi mintázás nélkül (a négy oldalán vagy zárt formaszek
rényben melegen hengerelt, legfeljebb 1 250 mm szélességű és legalább 4
mm vastagságú termék kivételével)

mentes

0

7208 54 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, nem tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, 3 mm-nél kisebb vastagságban, felületi mintázás nélkül

mentes

0

7208 90 20

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy acélból,
melegen hengerelve és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés
vagy bevonás nélkül, perforálva

mentes

0

7208 90 80

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy acélból,
melegen hengerelve és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés
vagy bevonás nélkül, nem perforálva

mentes

0
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7209 15 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattí rozás,
lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 3 mm vastagságban

mentes

0

7209 16 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), 1 mm-t
meghaladó, de kevesebb mint 3 mm vastagságban, elektromos

mentes

0

7209 16 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben,hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), plattí rozás,
lemezelés vagy bevonás nélkül, 1 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 3
mm vastagságban (az elektromos kivételével)

mentes

0

7209 17 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), leg alább 0,5
mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban, elektromos

mentes

0

7209 17 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattí rozás,
lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm
vastagságban (az elektromos kivételével)

mentes

0

7209 18 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), 0,5 mmnél kisebb vastagságban, elektromos

mentes

0

7209 18 91

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattí rozás,
lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,35 mm, de 0,5 mm- nél
kisebb vastagságban (az elektromos kivételével)

mentes

0

7209 18 99

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattí rozás,
lemezelés vagy bevonás nélkül, 0,35 mm-nél kisebb vastagság ban (az
elektromos kivételével)

mentes

0

7209 25 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, nem tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve),
plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 3 mm vastagság ban

mentes

0

7209 26 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, nem tekercsben, hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve), 1 mm-t
meghaladó, de 3 mm-nél kisebb vastagságban, elektromos

mentes

0

7209 26 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, nem tekercsben, hidegen hengerelve, (hidegen tömörítve),
plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 1 mm-nél nagyobb, de 3
mm-nél kisebb vastagságban (az elektromos kivételével)

mentes

0

7209 27 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, nem tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), legalább
0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban, elektromos

mentes

0

7209 27 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, nem tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve),
plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,5 mm, de legfel
jebb 1 mm vastagságban (az elektromos kivételével)

mentes

0
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7209 28 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, nem tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), 0,5 mmnél kisebb vastagságban, elektromos

mentes

0

7209 28 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, nem tekercsben, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve),
plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 0,5 mm-nél kisebb vastag
ságban (az elektromos kivételével)

mentes

0

7209 90 20

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy acélból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) és tovább megmunkálva, de
plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, perforálva

mentes

0

7209 90 80

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy acélból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) és tovább megmunkálva, de
plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, nem perforálva

mentes

0

7210 11 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tö
mörítve), ónozva, legalább 0,5 mm vastagságban

mentes

0

7210 12 20

Ónozott lemez, vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 600 mm szé
lességben, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban, ónozva [legalább 97 tö
megszázalék ólomtartalmú fémréteggel bevonva], felületkezelve, de to
vább nem megmunkálva

mentes

0

7210 12 80

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve, (0,5 mm-nél kisebb
vastagságú) ólommal lemezelve vagy bevonva (az ónozott lemez
kivételével)

mentes

0

7210 20 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tö
mörítve), ólommal lemezelve vagy bevonva, beleértve az ón-ólom be
vonatú lemezt is

mentes

0

7210 30 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tö
mörítve), elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva

mentes

0

7210 41 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tö
mörítve), hullámosítva, cinkkel más módon lemezelve vagy bevonva (az
elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont kivételével)

mentes

0

7210 49 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tö
mörítve), nem hullámosítva, cinkkel más módon lemezelve vagy be
vonva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont kivételével)

mentes

0

7210 50 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tö
mörítve), krómoxiddal vagy krómmal és krómoxiddal lemezelve vagy
bevonva

mentes

0

7210 61 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tö
mörítve), alumínium-cink ötvözettel lemezelve vagy bevonva

mentes

0
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7210 69 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tö
mörítve), alumíniummal lemezelve vagy bevonva (az alumínium-cink
ötvözettel lemezelt vagy bevont kivételével)

mentes

0

7210 70 10

Ónozott lemez, legalább 600 mm szélességben és 0,5 mm-nél kisebb
vastagságban, [legalább 97 tömegszázalék ólomtartalmú fémréteggel
bevonva], lakkozva, de tovább nem megmunkálva, valamint síktermék
króm-oxiddal, vagy krómmal és króm-oxiddal lemezelve vagy bevonva,
vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 600 mm szélességben, mele gen
hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), lakkozva

mentes

0

7210 70 80

Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 600 mm
szélességben, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tö
mörítve), festve, lakkozva vagy műanyaggal bevonva (az ónozott lemez,
valamint a krómmal lemezelt vagy bevont, lakozott termékek kivételé vel)

mentes

0

7210 90 30

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tö
mörítve), plattírozva

mentes

0

7210 90 40

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözet len
acélból, ónozva és nyomtatva, melegen hengerelve vagy hidegen
hengerelve (hidegen tömörítve)

mentes

0

7210 90 80

Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve
vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), legalább 600 mm széles
ségben, lemezelve vagy bevonva (az ónnal, ólommal (beleértve az ónólom bevonatút is), cinkkel, alumíniummal, krómmal, krómoxiddal,
műanyaggal, platinával lemezelt vagy bevont, a festett vagy lakkozott vagy
műanyaggal bevont, a lemezelt, ónozott és nyomott kivételével)

mentes

0

7211 13 00

Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, négy oldalán vagy
zárt formaszekrényben melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy
bevonás nélkül, 150 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 600 mm szé
lességben és legalább 4 mm vastagságban, nem tekercsben, felületén
mintázás nélkül, közismert nevén „széles laposáru”

mentes

0

7211 14 00

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy öt
vözetlen acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva,
plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 4,75 mm vastag
ságban (a „széles laposáru” kivételével)

mentes

0

7211 19 00

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy öt
vözetlen acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevo nás
nélkül, kevesebb mint 4,75 mm vastagságban (a „széles laposáru”
kivételével)

mentes

0

7211 23 20

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy öt
vözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás,
lemezelés vagy bevonás nélkül, 0,25 tömegszázaléknál kisebb széntar
talommal, elektromos

mentes

0

7211 23 30

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű és legalább 0,35 mm
vastagságú termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve
(hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 0,25 tö
megszázaléknál kisebb széntartalommal (az elektromos kivételével)

mentes

0

7211 23 80

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű és 0,35 mm-nél kisebb
vastagságú termék vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve
(hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, 0,25 tö
megszázaléknál kisebb széntartalommal (az széntartalommal (az elekt
romos kivételével)

mentes

0

526

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

7211 29 00

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy öt
vözetlen acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás,
lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,25 tömegszázalék széntarta
lommal

mentes

0

7211 90 20

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék vasból vagy ötvö
zetlen acélból, melegen hengerelve és hidegen hengerelve (hidegen tö
mörítve) és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevo nás
nélkül, perforálva

mentes

0

7211 90 80

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék vasból vagy ötvö
zetlen acélból, melegen hengerelve és hidegen hengerelve (hidegen tö
mörítve) és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevo nás
nélkül, nem perforálva

mentes

0

7212 10 10

Ónozott lemez, vasból vagy ötvözetlen acélból,600 mm-nél kisebb szé
lességben, 0,5 mm-nél kisebb vastagságban [legalább 97 tömegszázalék
ólomtartalmú fémréteggel bevonva], felületkezelve, de tovább nem
megmunkálva

mentes

0

7212 10 90

Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve és
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), 600 mm-nél kisebb vastag
ságban, ónozva (a felületkezelt, de tovább nem megmunkált ónozott le
mez kivételével)

mentes

0

7212 20 00

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy öt
vözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva

mentes

0

7212 30 00

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy öt
vözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), ónozva (az elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont
kivételével)

mentes

0

7212 40 20

Ónozott lemez, 600 mm-nél kisebb szélességben és 0,5 mm-nél kisebb
vastagságban, ónozott [legalább 97 tömegszázalék ólomtartalmú fém
réteggel bevonva], lakkozva, de tovább nem megmunkálva, valamint
síktermék króm-oxiddal, vagy krómmal és króm-oxiddal lemezelve
vagy bevonva, vasból vagy ötvözetlen acélból, 600 mm-nél kisebb szé
lességben, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömö
rítve), lakkozva

mentes

0

7212 40 80

Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 600 mm-nél ki
sebb szélességben, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hid
egen tömörítve), festve, lakkozva vagy műanyaggal bevonva (a lakko
zott, de tovább nem megmunkált ónozott lemez, valamint a króm-oxi
ddal, vagy krómmal és króm-oxiddal lemezelt vagy bevont, lakozott
termékek kivételével)

mentes

0

7212 50 20

Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 600 mm-nél ki
sebb szélességben, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hid
egen tömörítve), krómoxiddal vagy krómmal és krómoxiddal lemezelve
vagy bevonva (a lakkozott kivételével)

mentes

0

7212 50 30

Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 600 mm-nél ki
sebb szélességben, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hid
egen tömörítve), krómmal vagy nikkellel lemezelve vagy bevonva

mentes

0

7212 50 40

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék vasból vagy ötvö
zetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), rézzel lemezelve vagy bevonva

mentes

0
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7212 50 61

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék vasból vagy ötvö
zetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), alumínium-cink ötvözettel lemezelve vagy bevonva

mentes

0

7212 50 69

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék vasból vagy ötvö
zetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), alumíniummal lemezelve vagy bevonva (az alumínium-cink
ötvözettel lemezelt vagy bevont kivételével)

mentes

0

7212 50 90

Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 600 mm-nél ki
sebb szélességben, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hid
egen tömörítve), plattírozva (az ónnal, cinkkel, rézzel,krómoxiddal vagy
krómmal és krómoxiddal, nikkellel vagy alumíniummal lemezelt vagy
bevont, feltett vagy lakkozott és műanyaggal bevont kivételével)

mentes

0

7212 60 00

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék vasból vagy ötvö
zetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), plattírozva

mentes

0

7213 10 00

Melegen hengerelt rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, szabály
talanul felgöngyölt tekercsben, hengerlésből eredő bevágásokkal, bor
dákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel

mentes

0

7213 20 00

Melegen hengerelt rúd és pálca ötvözetlen forgácsolható acélból (a hen
gerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélye
désekkel, kiemelkedésekkel rendelkező rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7213 91 10

Beton megerősítéséhez használatos, melegen hengerelt rúd és pálca, sima,
vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercs ben, 14
mm-nél kisebb átmérőjű kör alakú keresztmetszettel

mentes

0

7213 91 20

Gumiabroncshoz használatos, melegen hengerelt rúd és pálca, sima,
vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

mentes

0

7213 91 41

Melegen hengerelt rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, szabály
talanul felgöngyölt tekercsben, legfeljebb 0,06 tömegszázalék széntarta
lommal, kevesebb mint 14 mm kör alakú keresztmetszettel (a forgácsol
ható acélból készült, a beton megerősítéséhez vagy gumiabroncshoz
használatos, a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal
vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező rúd és pálca ki
vételével)

mentes

0

7213 91 49

Melegen hengerelt rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, szabály
talanul felgöngyölt tekercsben, 0,06 tömegszázalékot meghaladó, de 0,25
tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, kevesebb mint 14 mm
kör alakú keresztmetszettel (a forgácsolható acélból készült, a beton
megerősítéséhez vagy gumiabroncshoz használatos, a hengerlés ből eredő
bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedések kel,
kiemelkedésekkel rendelkező rúd és pálca kivételével)

mentes

0
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7213 91 70

Melegen hengerelt rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, szabály
talanul felgöngyölt tekercsben, legalább 0,25 tömegszázalék, de legfel
jebb 0,75 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, kevesebb mint 14
mm kör alakú keresztmetszettel (a forgácsolható acélból készült, sima,
a beton megerősítéséhez vagy gumiabroncshoz használatos, a
hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más
mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7213 91 90

Melegen hengerelt rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, szabály
talanul felgöngyölt tekercsben, 0,75 tömegszázalékot meghaladó szént
artalommal, kevesebb mint 14 mm kör alakú keresztmetszettel (a forgá
csolható acélból készült, sima, a gumiabroncshoz használatos, a henger
lésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedé
sekkel, kiemelkedésekkel rendelkező rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7213 99 10

Melegen hengerelt rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, szabály
talanul felgöngyölt tekercsben, 0,25 tömegszázaléknál kevesebb szént
artalommal (a kevesebb mint 14 mm kör alakú keresztmetszetű, a for
gácsolható acélból készült rúd és pálca és a hengerlésből eredő bevágá
sokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedések kel
rendelkező rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7213 99 90

Melegen hengerelt rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, szabály
talanul felgöngyölt tekercsben, legfeljebb 0,25 tömegszázalék szántarta
lommal (a kevesebb mint 14 mm kör alakú keresztmetszetű, a forgá
csolható acélból készült rúd és pálca és a hengerlésből eredő bevágá
sokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedések kel
rendelkező rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7214 10 00

Rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, de tovább
nem megmunkálva (a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt ki
vételével)

mentes

0

7214 20 00

Rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, hengerlésből eredő bevá
gásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedé
sekkel

mentes

0

7214 30 00

Rúd és pálca ötvözetlen forgácsolható acélból, melegen hengerelve, me
legen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva (a
hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más
mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező vagy a hengerlés után csa vart
kivételével)

mentes

0

7214 91 10

Rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, mele
gen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva,
0,25 tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, téglalap (nem négy zet)
alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bor dákkal,
hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendel kező, a
hengerlés után csavart rúd és pálca és a forgácsolható acélból készült
kivételével)

mentes

0
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7214 91 90

Más rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve,
melegen húzva vagy melegen extrudálva, de tovább nem megmunkálva,
legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap (nem négyzet)
alakú keresztmetszettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal,
hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, a
hengerlés után csavart rúd és pálca és a forgácsolható acélból készült
kivételével)

mentes

0

7214 99 10

Beton megerősítéséhez használatos, rúd és pálca, sima, vasból vagy öt
vözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve, kizárólag melegen
húzva vagy kizárólag melegen extrudálva, 0,25 tömegszázaléknál ki
sebb széntartalommal, négyzet alakú vagy a téglalaptól eltérő alakú ke
resztmetszettel

mentes

0

7214 99 31

Rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, csak melegen hengerelve,
melegen húzva vagy extrudálva, 0,25 tömegszázaléknál kevesebb szént
artalommal, legalább 80 mm legnagyobb átmérőjű kör alakú kereszt
metszettel (a forgácsolható acélból készült, sima, a beton megerősítésé hez
használatos, a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hor nyokkal
vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, vagy hengerlés
után csavart rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7214 99 39

Rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, csak melegen hengerelve,
melegen húzva vagy extrudálva, 0,25 tömegszázaléknál kevesebb szént
artalommal, 80 mm-nél kisebb legnagyobb átmérőjű kör alakú kereszt
metszettel (a forgácsolható acélból készült, sima, a beton megerősítésé hez
használatos, a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hor nyokkal
vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, vagy hengerlés
után csavart rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7214 99 50

Rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, csak melegen hengerelve,
melegen húzva vagy extrudálva, 0,25 tömegszázaléknál kevesebb szént
artalommal, négyzet alakú vagy nem négyzet vagy kör alakú kereszt
metszettel (a forgácsolható acélból készült, sima, a beton megerősítésé hez
használatos, a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hor nyokkal
vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, vagy hengerlés
után csavart rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7214 99 71

Rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, csak melegen hengerelve,
melegen húzva vagy melegen extrudálva, legfeljebb 0,25 tömegszázalék
széntartalommal, legalább 80 mm átmérőjű kör alakú keresztmetszettel (a
hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más
mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, vagy hengerlés után csa
vart, vagy a forgácsolható acélból készült rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7214 99 79

Rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, csak melegen hengerelve,
melegen húzva vagy melegen extrudálva, legfeljebb 0,25 tömegszázalék
széntartalommal, 80 mm-nél kisebb átmérőjű kör alakú keresztmet
szettel (a hengerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más
mélyedésekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, vagy hengerlés után csavart,
vagy a forgácsolható acélból készült rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7214 99 95

Rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, csak melegen hengerelve,
melegen húzva vagy melegen extrudálva, legalább 0,25 tömegszázalék
széntartalommal, téglalap alakú (nem négyzet) keresztmetszettel (a hen
gerlésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélye
désekkel, kiemelkedésekkel rendelkező, vagy hengerlés után csavart, vagy
a forgácsolható acélból készült rúd és pálca kivételével)

mentes

0
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7215 10 00

Rúd és pálca ötvözetlen forgácsolható acélból, hidegen alakítva vagy
hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva

mentes

0

7215 50 11

Más rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy
hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva, 0,25 tömegszázaléknál
kevesebb széntartalommal, téglalap (nem négyzet) alakú keresztmet szettel
(a forgácsolható acélból készült kivételével)

mentes

0

7215 50 19

Más rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy
hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva, 0,25 tömegszázaléknál
kevesebb széntartalommal, négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszet tel
(a forgácsolható acélból készült kivételével)

mentes

0

7215 50 80

Más rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy
hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva, legalább 0,25 tömegszá
zalék széntartalommal (a forgácsolható acélból készült kivételével)

mentes

0

7215 90 00

Máshol nem említett rúd és pálca vasból vagy ötvözetlen acélból, hid
egen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy mele gen
alakítva és tovább megmunkálva

mentes

0

7216 10 00

U, I vagy H szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, 80 mm-nél kisebb
magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de to
vább nem megmunkálva

mentes

0

7216 21 00

L szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, 80 mm-nél kisebb magas
ságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem
megmunkálva

mentes

0

7216 22 00

T szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, 80 mm-nél kisebb magas
ságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem
megmunkálva

mentes

0

7216 31 10

U szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 80 mm, de legfel
jebb 220 mm magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy
extrudálva

mentes

0

7216 31 90

U szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, 220 mm-nél nagyobb ma
gasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva

mentes

0

7216 32 11

I szelvény párhuzamos peremfelületekkel, vasból vagy ötvözetlen acél
ból, legalább 80 mm, de legfeljebb 220 mm magasságú, melegen hen
gerelve, melegen húzva vagy extrudálva

mentes

0

7216 32 19

I szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 80 mm, de legfel
jebb 220 mm magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy
extrudálva (a 7216 32 11 alszám kivételével)

mentes

0

7216 32 91

I szelvény párhuzamos peremfelületekkel, vasból vagy ötvözetlen acél
ból, 220 mm-nél nagyobb magasságú, melegen hengerelve, melegen
húzva vagy extrudálva

mentes

0
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7216 32 99

I szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, 220 mm-nél nagyobb magas
ságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva (a
7216 32 91 alszám kivételével)

mentes

0

7216 33 10

H szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 80 mm, de legfel
jebb 180 mm magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy
extrudálva

mentes

0

7216 33 90

H szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, 180 mm-nél nagyobb ma
gasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva

mentes

0

7216 40 10

L szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 80 mm magasságú,
melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem
megmunkálva

mentes

0

7216 40 90

T szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 80 mm magasságú,
melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem
megmunkálva

mentes

0

7216 50 10

Szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve, melegen
húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, olyan kereszt
metszettel, amely legfeljebb 80 mm oldalhosszúságú négyzetbe foglal
ható (az U, I, H, L vagy T szerelvény kivételével)

mentes

0

7216 50 91

Bulbaszerelvény (bulbavas), kizárólag melegen hengerelve, melegen húzva
vagy extrudálva

mentes

0

7216 50 99

Profil vasból vagy ötvözetlen acélból, kizárólag melegen hengerelve,
melegen húzva vagy extrudálva (kivéve az olyan keresztmetszetűeket,
amely legfeljebb 80 mm oldalhosszúságú négyzetbe foglalható, vala
mint az U, I, H, L vagy T szerelvényeket és a bordázott szerelvényeket
(bordázott acél))

mentes

0

7216 61 10

c, l, u, z, omega alakú vagy nyitott végű szelvény vasból vagy ötvözet
len acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, síkhengerelt termék
ekből előállítva

mentes

0

7216 61 90

Szögvas, idomvas és szelvény (a c, l, u, z, omega alakú vagy nyitott
végű kivételével) szerelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen ala
kítva vagy hidegen húzva, síkhengerelt termékekből előállítva

mentes

0

7216 69 00

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen
alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a profille mez
kivételével)

mentes

0

7216 91 10

Lemez vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen alakítva vagy hidegen
húzva, (bordázott) profillemez

mentes

0

7216 91 80

Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból, síkhenge
relt termékekből hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább meg
munkálva (a profillemez kivételével)

mentes

0
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7216 99 00

M. n. s. szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból,
hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy ko
vácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más mó
don melegen alakítva és tovább megmunkálva (a síkhengerelt termékek ből
előállítottak kivételével)

mentes

0

7217 10 10

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, 0,25 tömegszázalék nál
kevesebb széntartalommal, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is, 0,8
mm-nél kisebb legnagyobb keresztmetszettel

mentes

0

7217 10 31

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, 0,25 tömegszázalék nál
kevesebb széntartalommal, hengerlésből eredő bevágásokkal, bor dákkal,
hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel, lemez elés vagy
bevonás nélkül, legalább 0,8 mm legnagyobb keresztmetszet tel

mentes

0

7217 10 39

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, 0,25 tömegszázalék nál
kevesebb széntartalommal, lemezelés vagy bevonás nélkül, legalább 0,8
mm legnagyobb keresztmetszettel (hengerlésből eredő bevágások, bordák,
hornyok vagy más mélyedések, kiemelkedések nélkül)

mentes

0

7217 10 50

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, legalább 0,25 tömeg
százalék, de 0,6 % tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, lemez
elés vagy bevonás nélkül, fényezve is, (a melegen hengerelt rúd és pálca
kivételével)

mentes

0

7217 10 90

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, legalább 0,6 tömeg
százalék széntartalommal, lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is, (a
melegen hengerelt rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7217 20 10

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, 0,25 tömegszázalék nál
kevesebb széntartalommal, cinkkel lemezelve vagy bevonva, 0,8 mmnél kisebb legnagyobb keresztmetszettel

mentes

0

7217 20 30

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, 0,25 tömegszázalék nál
kevesebb széntartalommal, cinkkel lemezelve vagy bevonva, leg alább 0,8
mm legnagyobb keresztmetszettel (a rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7217 20 50

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, legalább 0,25 tömeg
százalék, de 0,6 % tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, cinkkel
lemezelve vagy bevonva (a rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7217 20 90

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, legalább 0,6 tömeg
százalék széntartalommal, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a rúd és
pálca kivételével)

mentes

0

7217 30 41

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, 0,25 tömegszázalék nál
kevesebb széntartalommal, rézzel bevonva (a rúd és pálca kivételé vel)

mentes

0
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7217 30 49

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, 0,25 tömegszázalék nál
kevesebb széntartalommal, cinkkel vagy rézzel lemezelve vagy be vonva
(a rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7217 30 50

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, legalább 0,25 tömeg
százalék, de 0,6 % tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, nem
nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a cinkkel lemezelt vagy bevont
termékek, valamint a rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7217 30 90

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, legalább 0,6 tömeg
százalék széntartalommal, nem nemesfémmel lemezelve vagy bevonva (a
cinkkel lemezelt vagy bevont termékek, valamint a rúd és pálca kivé
telével)

mentes

0

7217 90 20

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, 0,25 tömegszázalék nál
kevesebb széntartalommal, lemezelve vagy bevonva (a nem nemes
fémmel lemezelt vagy bevont termékek, valamint a rúd és pálca kivéte
lével)

mentes

0

7217 90 50

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, legalább 0,25 tömeg
százalék, de 0,6 % tömegszázaléknál kevesebb széntartalommal, lemez
elve vagy bevonva (a nem nemesfémmel lemezelt vagy bevont ter
mékek, valamint a rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7217 90 90

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, legalább 0,6 tömeg
százalék széntartalommal, lemezelve vagy bevonva (a nem nemesfém mel
lemezelt vagy bevont termékek, valamint a rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7218 10 00

Rozsdamentes acél ingot és más elsődleges formában (az ingot alakú
hulladék és törmelék, valamint a folyamatos öntéssel előállított ter
mékek kivételével)

mentes

0

7218 91 10

Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú ke
resztmetszettel, legalább 2,5 tömegszázalék nikkeltartalommal

mentes

0

7218 91 80

Félkész termék rozsdamentes acélból, téglalap (nem négyzet) alakú ke
resztmetszettel, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltartalommal

mentes

0

7218 99 11

Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel,
hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva

mentes

0

7218 99 19

Félkész termék rozsdamentes acélból, négyzet alakú keresztmetszettel,
kovácsolva

mentes

0

7218 99 20

Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem
négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy
folyamatos öntéssel előállítva

mentes

0

7218 99 80

Félkész termék rozsdamentes acélból, kovácsolva (a négyzet és téglalap
alakú keresztmetszetűek kivételével)

mentes

0

7219 11 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 10 mmt meghaladó vastagságban

mentes

0
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7219 12 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,75 mm,
de legfeljebb 10 mm vastagságban, legalább 2,5 tömegszáza lék
nikkeltartalommal

mentes

0

7219 12 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 4,75 mm,
de legfeljebb 10 mm vastagságban, 2,5 tömegszázalék nik
keltartalommal

mentes

0

7219 13 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 3 mm,
de legfeljebb 4,75 mm vastagságban, legalább 2,5 tömegszáza lék
nikkeltartalommal

mentes

0

7219 13 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, legalább 3 mm,
de legfeljebb 4,75 mm vastagságban, 2,5 tömegszázalék nikkel
tartalommal

mentes

0

7219 14 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél ki sebb
vastagságban, legalább 2,5 tömegszázalék nikkeltartalommal

mentes

0

7219 14 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen, de tovább nem megmunkálva, tekercsben, 3 mm-nél ki sebb
vastagságban, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltartalommal

mentes

0

7219 21 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm- nél
nagyobb vastagságban, legalább 2,5 tömegszázalék nikkeltartalom mal

mentes

0

7219 21 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm- nél
nagyobb vastagságban, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltarta
lommal

mentes

0

7219 22 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75
mm, de legfeljebb 10 mm vastagságban, legalább 2,5 tömegszáza lék
nikkeltartalommal

mentes

0

7219 22 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75
mm, de legfeljebb 10 mm vastagságban, 2,5 tömegszázaléknál ke vesebb
nikkeltartalommal

mentes

0

7219 23 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercs ben,
legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban

mentes

0

7219 24 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercs ben, 3
mm-t meghaladó vastagságban

mentes

0

7219 31 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmun kálva,
legalább 4,75 mm vastagságban

mentes

0
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7219 32 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), legalább 3 mm, de 4,75 mmnél kisebb vastagságban, legalább 2,5 tömegszázalék nikkel tartalommal

mentes

0

7219 32 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmun kálva,
legalább 3 mm, de 4,75 mm-nél kisebb vastagságban, 2,5 tömeg
százaléknál kisebb nikkeltartalommal

mentes

0

7219 33 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmun kálva, 1
mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban, legalább 2,5 %
tömegszázalék nikkeltartalommal

mentes

0

7219 33 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmun kálva, 1
mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban, 2,5 % tö
megszázaléknál nagyobb nikkeltartalommal

mentes

0

7219 34 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmun kálva,
legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban, legalább 2,5 %
nikkeltartalommal

mentes

0

7219 34 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmun kálva,
legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastagságban, 2,5 % tö
megszázaléknál kisebb nikkeltartalommal

mentes

0

7219 35 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, de tovább nem megmun kálva,
0,5 mm-nél kisebb vastagságban, legalább 2,5 tömegszázalék
nikkeltartalommal

mentes

0

7219 35 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve”, de tovább nem megmun kálva,
0,5 mm-nél kisebb vastagságban, 2,5 tömegszázaléknál kisebb
nikkeltartalommal

mentes

0

7219 90 20

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és
tovább megmunkálva, perforálva

mentes

0

7219 90 80

'Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és
tovább megmunkálva, nem perforálva

mentes

0

7220 11 00

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes
acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, legalább 4,75
mm vastagságban

mentes

0

7220 12 00

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes
acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, kevesebb mint
4,75 mm vastagságban

mentes

0

7220 20 21

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmun kálva,
legalább 3 mm vastagságban, és legalább 2,5 tömegszázalék nik
keltartalommal

mentes

0

7220 20 29

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmun kálva,
legalább 3 mm vastagságban, és 2,5 tömegszázaléknál kisebb
nikkeltartalommal

mentes

0
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7220 20 41

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmun kálva,
0,35 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban, és leg alább 2,5
% tömegszázalék nikkeltartalommal

mentes

0

7220 20 49

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmun kálva,
0,35 mm-nél nagyobb, de 3 mm-nél kisebb vastagságban, és 2,5 %
tömegszázaléknál kisebb nikkeltartalommal

mentes

0

7220 20 81

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmun kálva,
legfeljebb 0,35 mm vastagságban, és legalább 2,5 tömegszázalék
nikkeltartalommal

mentes

0

7220 20 89

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék rozsdamentes acél ból,
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmun kálva,
legfeljebb 0,35 mm vastagságban, és 2,5 tömegszázaléknál ki sebb
nikkeltartalommal

mentes

0

7220 90 20

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és
tovább megmunkálva, perforálva

mentes

0

7220 90 80

'Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék rozsdamentes acél ból,
melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és
tovább megmunkálva, nem perforálva

mentes

0

7221 00 10

Melegen hengerelt rúd és pálca rozsdamentes acélból, szabálytalanul
felgöngyölt tekercsben, legalább 2,5 tömegszázalék nikkeltartalommal

mentes

0

7221 00 90

Melegen hengerelt rúd és pálca rozsdamentes acélból, szabálytalanul
felgöngyölt tekercsben, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltartalom mal

mentes

0

7222 11 11

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, melegen húzva
vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, legalább 80 mm kör
alakú keresztmetszettel, legalább 2,5 tömegszázalék nikkeltartalommal

mentes

0

7222 11 19

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, melegen húzva
vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, legalább 80 mm kör
alakú keresztmetszettel, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltartalom mal

mentes

0

7222 11 81

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, melegen húzva
vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, 80 mm-nél kisebb kör
alakú keresztmetszettel, legalább 2,5 tömegszázalék nikkeltartalommal

mentes

0

7222 11 89

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, melegen húzva
vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, 80 mm-nél kisebb kör
alakú keresztmetszettel, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltartalom mal

mentes

0

7222 19 10

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, melegen húzva
vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, legalább 2,5 tömegszá
zaléknál nikkeltartalommal (a kör alakú keresztmetszettel rendelkező ilyen
termékek kivételével)

mentes

0

7222 19 90

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, melegen húzva
vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, 2,5 tömegszázaléknál
kevesebb nikkeltartalommal (a kör alakú keresztmetszettel rendelkező ilyen
termékek kivételével)

mentes

0
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7222 20 11

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, legalább 80 mm kör alakú kereszt
metszettel, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, legalább 2,5 tömeg
százalék nikkeltartalommal

mentes

0

7222 20 19

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, legalább 80 mm kör alakú kereszt
metszettel, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, 2,5 tömegszázaléknál
kevesebb nikkeltartalommal

mentes

0

7222 20 21

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen
húzva, de tovább nem megmunkálva, legalább 25 mm, de 80 mm-nél
kisebb kör alakú keresztmetszettel, legalább 2,5 tömegszázalék nikkel
tartalommal

mentes

0

7222 20 29

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen
húzva, de tovább nem megmunkálva, legalább 25 mm, de 80 mm-nél
kisebb kör alakú keresztmetszettel, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nik
keltartalommal

mentes

0

7222 20 31

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen
húzva, de tovább nem megmunkálva, 25 mm-nél kisebb kör alakú ke
resztmetszettel, legalább 2,5 tömegszázalék nikkeltartalommal

mentes

0

7222 20 39

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen
húzva, de tovább nem megmunkálva, 25 mm-nél kisebb kör alakú ke
resztmetszettel, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltartalommal

mentes

0

7222 20 81

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen
húzva, de tovább nem megmunkálva, legalább 2,5 tömegszázalék nik
keltartalommal (a kör alakú keresztmetszettel rendelkező ilyen ter mékek
kivételével)

mentes

0

7222 20 89

Rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen
húzva, de tovább nem megmunkálva, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb
nikkeltartalommal (a kör alakú keresztmetszettel rendelkező ilyen ter
mékek kivételével)

mentes

0

7222 30 51

Más rúd rozsdamentes acélból, legalább 2,5 tömegszázalék nikkeltarta
lommal, kovácsolva

mentes

0

7222 30 91

Más rúd rozsdamentes acélból, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkel
tartalommal, kovácsolva

mentes

0

7222 30 97

M. n. s. rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hid
egen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább
megmunkálva (a kovácsolt termékek kivételével)

mentes

0

7222 40 10

Szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból, kizárólag melegen
hengerelt, kizárólag melegen húzott vagy kizárólag melegen extrudált

mentes

0

7222 40 50

Szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy
hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva

mentes

0
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7222 40 90

M. n. s. szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból, hidegen
alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de
tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon mele gen
alakítva és tovább megmunkálva

mentes

0

7223 00 11

Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben, 28–31 tömegszázalék nikkel
tartalommal, és 20–22 tömegszázalék krómtartalommal (a rúd kivéte
lével)

mentes

0

7223 00 19

Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben, legalább 2,5 tömegszázalék
nikkeltartalommal (a 28–31 tömegszázalék nikkeltartalommal, és 20– 22
tömegszázalék krómtartalommal rendelkező, valamint a rúd kivéte lével)

mentes

0

7223 00 91

Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben, 2,5 tömegszázaléknál keve sebb
nikkel-, 13–25 tömegszázalék közötti króm- és 3,5–6 tömegszá zalék
közötti alumíniumtartalommal (a rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7223 00 99

Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben, 2,5 tömegszázaléknál keve sebb
nikkeltartalommal (a 13–25 tömegszázalék krómtartalommal, és 3,5–6
tömegszázalék alumíniumtartalommal rendelkező, valamint a rúd
kivételével)

mentes

0

7224 10 10

Ingot és más elsődleges forma, szerszámacélból

mentes

0

7224 10 90

Nem rozsdamentes ötvözött acél ingot vagy más elsődleges formában (a
szerszámacélból készült, az ingot alakú hulladék és törmelék, vala mint a
folyamatos öntéssel előállított termékek kivételével)

mentes

0

7224 90 02

Félkész termék szerszámacélból

mentes

0

7224 90 03

Félkész termék gyorsacélból, téglalap vagy négyzet alakú keresztmet
szettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a szé
lesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese

mentes

0

7224 90 05

Félkész acéltermék legfeljebb 0,7 tömegszázalék széntartalommal, leg
alább 0,5, de legfeljebb 1,2 tömegszázalék mangántartalommal és leg
alább 0,6, de legfeljebb 2,3 tömegszázalék szilíciumtartalommal vagy
legalább 0,0008 tömegszázalék bórtartalommal bármely más ötvözőe
lemmel együtt, amely kevesebb a 72. árucsoporthoz tartozó Megjegy
zések 1. f) pontjában meghatározott minimális tartalomnál, téglalap
vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folya
matos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastag ság
kétszerese

mentes

0

7224 90 07

Félkész termék ötvözött acélból, téglalap vagy négyzet alakú kereszt
metszettel, melegen hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva, ha a
szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese (a szerszámacél ból,
gyorsacélból készült, valamint a 7224 90 05 alszám alá tartozó termékek
kivételével)

mentes

0

7224 90 14

Félkész termék a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, téglalap
vagy négyzet alakú keresztmetszettel, melegen hengerelve vagy folya
matos öntéssel előállítva, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastag ság
kétszerese (a szerszámacélból készült kivételével)

mentes

0

7224 90 18

Félkész termék a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, téglalap
vagy négyzet alakú keresztmetszettel, kovácsolva (a szerszámacélból ké
szült kivételével)

mentes

0
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7224 90 31

Félkész acéltermék legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék
szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartal
maz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, négyzettől vagy
téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy folyama tos
öntéssel előállítva

mentes

0

7224 90 38

Félkész termék a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, négyzet től
vagy téglalaptól eltérő alakúra vágva, melegen hengerelve vagy fo
lyamatos öntéssel előállítva (a szerszámacélból készült, és a legalább 0,9,
de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2
tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszáza lék
molibdéntartalmú termékek kivételével)

mentes

0

7224 90 90

Félkész termék a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, ková
csolva (a szerszámacélból készült termékek, valamint négyzet, téglalap, kör
vagy sokszög alakú keresztmetszetű termékek kivételével)

mentes

0

7225 11 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos
acélból, szemcseorientált

mentes

0

7225 19 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos
acélból, melegen hengerelve

mentes

0

7225 19 90

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék szilícium-elekt
romos acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), nem szemcseo
rientált

mentes

0

7225 30 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szerszámacélból, me
legen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, tekercsben

mentes

0

7225 30 30

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék gyorsacélból, mele gen
hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve)

mentes

0

7225 30 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a
rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem meg
munkálva, tekercsben(a szerszámacélból, gyorsacélból vagy szilíciumelektromos acélból készült termékek kivételével)

mentes

0

7225 40 12

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szerszámacélból, me
legen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben

mentes

0

7225 40 15

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék gyorsacélból, mele gen
hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve)

mentes

0

7225 40 40

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a
rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem meg
munkálva, nem tekercsben, 10 mm-nél kisebb vastagsággal (a szerszám
acélból, gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült ter
mékek kivételével)

mentes

0

7225 40 60

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a
rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem meg
munkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm
vastagsággal (a szerszámacélból, gyorsacélból vagy szilícium-elektromos
acélból készült termékek kivételével)

mentes

0
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7225 40 90

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a
rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem meg
munkálva, nem tekercsben, 4,75 mm-nél kisebb vastagsággal (a szer
számacélból, gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült
termékek kivételével)

mentes

0

7225 50 20

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék gyorsacélból, hidegen
hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva

mentes

0

7225 50 80

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a
rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de
tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos
acélból készült termékek kivételével)

mentes

0

7225 91 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a
rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen henge relve
(hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva
(a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)

mentes

0

7225 92 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a
rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen henge relve
(hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az elekt rolitikus
úton cinkkel lemezelt vagy bevont és szilícium-elektromos acélból
készült termékek kivételével)

mentes

0

7225 99 00

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a
rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen henge relve
(hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy
bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivéte lével)

mentes

0

7226 11 00

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék szilícium-elekt
romos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), szemcseorientált

mentes

0

7226 19 10

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos
acélból, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva

mentes

0

7226 19 80

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos
acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), tovább megmunkálva is,
vagy melegen hengerelve és tovább megmunkálva, nem szemcseo rientált

mentes

0

7226 20 00

Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, mele gen
hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve)

mentes

0

7226 91 20

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék szerszámacélból,
melegen hengerelve

mentes

0

7226 91 91

Síkhengerelt, legalább 4,75 mm vastagságú, 600 mm-nél kisebb széles
ségű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a szerszám
acélból, szilícium-elektromos acélból vagy gyorsacélból készült ter
mékek kivételével)

mentes

0

7226 91 99

Síkhengerelt, 4,75 mm-nél kisebb vastagságú, 600 mm-nél kisebb szé
lességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével (a szerszám
acélból, szilícium-elektromos acélból vagy gyorsacélból készült ter
mékek kivételével)

mentes

0
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7226 92 00

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a
rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de
tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos
acélból készült termékek kivételével)

mentes

0

7226 99 10

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék ötvözött acél ból,
a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hen gerelve
(hidegen tömörítve), és elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva
(a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek
kivételével)

mentes

0

7226 99 30

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék ötvözött acél ból,
a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hen gerelve
(hidegen tömörítve), és cinkkel lemezelve vagy bevonva (az
elektrolitikus úton cinkkel lemezelt vagy bevont és a gyorsacélból vagy
szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)

mentes

0

7226 99 70

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék ötvözött acél ból,
a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hen gerelve
(hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemez elt vagy
bevont és a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból ké szült
termékek kivételével)

mentes

0

7227 10 00

Melegen hengerelt rúd gyorsacélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercs ben

mentes

0

7227 20 00

Melegen hengerelt rúd szilícium-mangán acélból, szabálytalanul felgön
gyölt tekercsben

mentes

0

7227 90 10

Rúd és pálca, melegen hengerelve, acélból legalább 0,0008 tömegszáza lék
bórtartalommal bármely más ötvözőelemmel együtt, amely keve sebb az
ezen árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontjában meg határozott
minimális tartalomnál, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

mentes

0

7227 90 50

Rúd és pálca, melegen hengerelve, legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tö
megszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és
– ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalmú
acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

mentes

0

7227 90 95

Rúd és pálca, melegen hengerelve, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben a
rozsdamentestől eltérő ötvözött acélból (a gyorsacélból vagy szilí
cium-mangán acélból készült, valamint a 7227 90 10 és 7227 90 50
alfejezet alá tartozó rúd és pálca kivételével),

mentes

0

7228 10 20

Rúd gyorsacélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de
tovább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva
vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a fél kész
termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt te kercsben
kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 10 50

Rúd gyorsacélból, kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a
melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivé telével)

mentes

0

7228 10 90

Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább meg
munkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt
termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul
felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0
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7228 20 10

Rúd szilícium-mangán acélból, téglalap alakú (nem négyzet) kereszt
metszettel, négy oldalán melegen hengerelve (a félkész termékek, sík
hengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt
melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 20 91

Rúd szilícium-mangán acélból, téglalap alakú (nem négyzet) kereszt
metszettel, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de to
vább nem megmunkálva, valamint melegen hengerelve, melegen húzva
vagy extrudálva, plattírozva, de tovább nem megmunkálva (a félkész
termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercs ben
kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 20 99

Rúd szilícium-mangán acélból, négyzet vagy más, nem téglalap alakú
keresztmetszettel, csak hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább
megmunkálva is vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a mele
gen hengerelt, melegen húzott vagy extrudált, plattírozott, de tovább nem
megmunkált termékek, félkész termékek és a szabálytalanul fel göngyölt
tekercsben kiszerelt, melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 30 20

Rúd szerszámacélból, csak melegen alakítva, melegen húzva vagy extru
dálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul fel
göngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 30 41

Rúd legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de
legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5
tömegszázalék molibdéntartalmú acélból, csak melegen alakítva, melegen
húzva vagy extrudálva, legalább 80 mm kör kereszt alakú metszettel (a
félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt
tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 30 49

Rúd legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de
legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5
tömegszázalék molibdéntartalmú acélból, csak melegen alakítva, melegen
húzva vagy melegen extrudálva (a legalább 80 mm kör alakú
keresztmetszetűek, a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a sza
bálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivé
telével)

mentes

0

7228 30 61

Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, csak melegen henge
relve, melegen húzva vagy extrudálva, legalább 80 mm kör alakú ke
resztmetszettel (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból, szer
számacélból készült termékek, a 7228 30 41 alszám alá tartozó ter
mékek, a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul
felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 30 69

Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, csak melegen henge
relve, melegen húzva vagy extrudálva, 80 mm-nél kisebb kör alakú ke
resztmetszettel (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból, szer
számacélból készült termékek, a 7228 30 49 alszám alá tartozó ter
mékek, a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul
felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0
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7228 30 70

Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, téglalap alakú (nem
négyzet keresztmetszettel, négy oldalán melegen hengerelve (a gyorsa
célból vagy szilícium-mangán acélból, szerszámacélból készült ter
mékek, a 7228 30 41 és 7228 30 49 alszám alá tartozó termékek, a
félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgön gyölt
tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 30 89

Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, csak melegen henge
relve, melegen húzva vagy extrudálva, a téglalaptól [négyzettől] eltérő
alakú keresztmetszettel, négy oldalán hengerelve, vagy kör alakú ke
resztmetszettel (a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból, szer
számacélból készült termékek, a 7228 30 49 alszám alá tartozó ter
mékek, a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul
felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 40 10

Rúd szerszámacélból, csak kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt
termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercs ben,
kivételével)

mentes

0

7228 40 90

Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, csak kovácsolva, de
tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból, szilícium-mangán acélból vagy
szerszámacélból készült termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek
és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd
kivételével)

mentes

0

7228 50 20

Rúd szerszámacélból, csak hidegen alakítva vagy hidegen húzva (a fél
kész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt te
kercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 50 40

Rúd legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de
legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5
tömegszázalék molibdéntartalmú acélból, csak hidegen alakítva vagy
hidegen húzva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a sza
bálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivé
telével)

mentes

0

7228 50 61

Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy
hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva, legalább 80 mm átmé
rőjű kör alakú keresztmetszettel (a gyorsacélból, szilícium-mangán acél ból,
szerszámacélból készült termékek, a 7228 50 40 alszám alá tar tozó
termékek, a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabályta lanul
felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 50 69

Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy
hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva, 80 mm-nél kisebb átmé rőjű
kör alakú keresztmetszettel (a gyorsacélból, szilícium-mangán acél ból,
szerszámacélból készült termékek, a 7228 50 40 alszám alá tar tozó
termékek, a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabályta lanul
felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 50 80

Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy
hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a kör alakú keresztmet
szetű, valamint a gyorsacélból, szilícium-mangán acélból, szerszámacél
ból készült termékek, a 7228 50 40 alszám alá tartozó termékek, a fél
kész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt te
kercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0
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7228 60 20

Rúd szerszámacélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább
megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a félkész
termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercs ben
kiszerelt melegen hengerelt rúd kivételével)

mentes

0

7228 60 80

Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy
hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és to
vább megmunkálva (a gyorsacélból, szilícium-mangán acélból vagy
gyorsacélból készült rúd, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a
szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiszerelt melegen hengerelt rúd
kivételével)

mentes

0

7228 70 10

Szögvas, idomvas és szelvény, a rozsdamentestől eltérő ötvözött acél ból,
melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem
megmunkálva

mentes

0

7228 70 90

Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból, a
rozsdamentes kivételével (a melegen hengerelt, melegen húzott vagy
extrudált, de tovább nem megmunkált áruk kivételével)

mentes

0

7228 80 00

Üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból

mentes

0

7229 20 00

Huzal szilícium-mangán acélból, tekercsben (a rúd kivételével)

mentes

0

7229 90 20

Huzal gyorsacélból, tekercsben (a rúd kivételével)

mentes

0

7229 90 50

Acélhuzal, legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 tömegszázalék szén-, leg
alább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz –
legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, tekercsben (a henge relt
rúd és pálca kivételével)

mentes

0

7229 90 90

Huzal ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, tekercsben (tekercs ben
(a hengerelt rúd és pálca, a gyorsacélból vagy szilícium-mangán acélból
készült huzal, valamint a 7229.90.50 alfejezet alá tartozó ter mékek
kivételével)

mentes

0

7301 10 00

Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből össze
szerelve is

mentes

0

7301 20 00

Hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból

mentes

0

7302 10 10

Áramvezető sín vasból vagy acélból, nem vasfémből készült részekkel,
vasúthoz vagy villamosvasúthoz (a terelősín kivételével)

mentes

0

7302 10 21

Vignole-sín vasból vagy acélból, vasúthoz vagy villamosvasúthoz, új,
legalább 46 kg/m tömegben

mentes

0

7302 10 23

Vignole-sín vasból vagy acélból, vasúthoz vagy villamosvasúthoz, új,
legalább 27 kg/m, de 46 kg/m-nél kisebb tömegben

mentes

0
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7302 10 29

Vignole-sín vasból vagy acélból, vasúthoz vagy villamosvasúthoz, új,
27 kg/m-nél kisebb tömegben

mentes

0

7302 10 40

Vályús sín vasból vagy acélból, vasúthoz vagy villamosvasúthoz, új

mentes

0

7302 10 50

Sín vasból vagy acélból, vasúthoz vagy villamosvasúthoz, új, 20 kg/m- nél
kisebb tömegben (a terelősín, vignole-sín, vályús sín, és a nem vas fémből
készült részeket tartalmazó áramvezető sín kivételével)

mentes

0

7302 10 90

Sín vasból vagy acélból, vasúthoz vagy villamosvasúthoz, használt (a te
relősín és a nem vasfémből készült részeket tartalmazó áramvezető sín
kivételével)

mentes

0

7302 30 00

Vasúti vagy villamosvasúti váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más
keresztezési darab vasból vagy acélból

2,7

0

7302 40 00

Vasúti vagy villamosvasúti csatlakozólemez és alátétlemez vasból vagy
acélból

mentes

0

7302 90 00

Sínaljzat (talpfa), terelősín, fogazott sín, sínsaru, befogópofa, sínkapocs,
nyomtávlemez és kengyel, továbbá más, a vasúti vagy villamosvasúti
pálya összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag
vasból vagy acélból (a sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és
más keresztezési darab, valamint csatlakozólemez és alátétlemez kivéte
lével)

mentes

0

7303 00 10

Nyomás alatt álló rendszerekben használt csövek, öntöttvasból

3,2

0

7303 00 90

Cső és üreges profil öntöttvasból (a nyomás alatt álló rendszerekben
használt csövek kivételével)

3,2

0

7304 11 00

Varratmentes vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak,
rozsdamentes acélból

mentes

0

7304 19 10

Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes,
vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a rozsda
mentes acélból és öntöttvasból készült kivételével)

mentes

0

7304 19 30

Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes,
vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm
külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivéte
lével)

mentes

0

7304 19 90

Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes,
vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (a rozsda
mentes acélból és öntöttvasból készült kivételével)

mentes

0

7304 22 00

Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból

mentes

0
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7304 23 00

Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy acélból (a
rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült termékek kivételével)

mentes

0

7304 24 00

Varratmentes béléscső és termeléscső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsda
mentes acélból (a fúrócső kivételével)

mentes

0

7304 29 10

Varratmentes béléscső és termeléscső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy
acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (az öntöttvas ter mékek
kivételével)

mentes

0

7304 29 30

Varratmentes béléscső és termeléscső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy
acélból, 168,3 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 406,4 mm külső át mérővel
(az öntöttvas termékek kivételével)

mentes

0

7304 29 90

Varratmentes béléscső és termeléscső olaj- vagy gázfúráshoz, vasból vagy
acélból, 406,4 mm-nél nagyobb külső átmérővel (az öntöttvas ter mékek
kivételével)

mentes

0

7304 31 20

Varratmentes, kör alakú keresztmetszetű precíziós cső vasból vagy öt
vözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, (hidegen tö
mörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olajvagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével)

mentes

0

7304 31 80

Cső és üreges profil, varratmentes nélküli, kör alakú keresztmetszetű,
vasból vagy ötvözetlen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve
(hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek, olaj vagy gáz szállítására
használatos vezetékcső, olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és
termeléscső. valamint a precíziós cső kivételével)

mentes

0

7304 39 10

Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, vasból vagy
ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), megmunkálatlan, egyenes és egységes falvastag ságú,
kizárólag más keresztmetszetű és falvastagságú csövek és csőveze tékek
gyártásához való felhasználásra (az öntöttvas termékek kivételé vel)

mentes

0

7304 39 30

Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, vasból
(kivéve öntöttvas) vagy ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy
hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), 421 mm-t meghaladó külső
átmérővel, 10,5 mm-t meghaladó falvastagságú (az olaj vagy gáz szállí
tására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos
béléscső és termeléscső kivételével)

mentes

0

7304 39 52

Varratmentes, menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), vasból
vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy bevonva (az öntöttvas
termékek kivételével)

mentes

0

7304 39 58

Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), varrat nélküli, vasból
vagy ötvözetlen acélból (az öntöttvas termékek, valamint a cinkkel le
mezelt vagy bevont termékek kivételével)

mentes

0
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7304 39 92

Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, vasból vagy
ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (az öntött vas termékek,
olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, olaj- vagy
gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, valamint a 7304
39 30–7304 39 58 alszám alá tartozó cső és üreges profil ki vételével)

mentes

0

7304 39 93

Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, vasból vagy
ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), legfeljebb 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm
külső átmérővel (az öntöttvas termékek, olaj vagy gáz szállí tására
használatos vezetékcső, olaj- vagy gázfúráshoz használatos bélé scső és
termeléscső, valamint a 7304 39 30–7304 39 58 alszám alá tartozó cső
és üreges profil kivételével)

mentes

0

7304 39 99

Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, vasból vagy
ötvözetlen acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (az ön töttvas
termékek, olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, olaj- vagy
gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, valamint a 7304
39 30–7304 39 58 alszám alá tartozó cső és üreges profil ki vételével)

mentes

0

7304 41 00

Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, rozsda
mentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömö
rítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olajvagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső kivételével)

mentes

0

7304 49 10

Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, rozsda
mentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), megmunkálatlan, egyenes és egységes falvastagságú, kizáró lag
más keresztmetszetű és falvastagságú csövek és csővezetékek gyár tásához
való felhasználásra

mentes

0

7304 49 92

Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, rozsda
mentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj vagy gáz szál
lítására használatos vezetékcső, olaj- vagy gázfúráshoz használatos bélé
scső és termeléscső, valamint a 7304 49 10 alszám alá tartozó cső és
üreges profil kivételével)

mentes

0

7304 49 99

Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, rozsda
mentes acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen
tömörítve), 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (az olaj vagy gáz
szállítására használatos vezetékcső, olaj- vagy gázfúráshoz használatos
béléscső és termeléscső, valamint a 7304 49 10 alszám alá tartozó cső és
üreges profil kivételével)

mentes

0

7304 51 12

Cső és üreges profil, varratmentes, kör keresztmetszetű, a rozsdamentes
acéltól eltérő acélötvözetből, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve
(hidegen tömörítve), egyenes és egységes falvastagságú, legalább 0,9, de
legfeljebb 1,15 % tömegszázalék szén- és legalább 0,5, de legfeljebb 2
tömegszázalék krómtartalommal, legfeljebb 0,5 tömegszázalék moli
béntartalommal is, legfeljebb 0,5 m hosszúságú (a 7304 10 és 7304 20
alszám alá tartozó cső és üreges profil kivételével)

mentes

0
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7304 51 18

Cső és üreges profil, varratmentes, kör keresztmetszetű, a rozsdamentes
acéltól eltérő acélötvözetből, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve
(hidegen tömörítve), egyenes és egységes falvastagságú, legalább 0,9, de
legfeljebb 1,15 % tömegszázalék szén- és legalább 0,5, de legfeljebb 2
tömegszázalék krómtartalommal, legfeljebb 0,5 tömegszázalék moli
béntartalommal is, 0,5 m-t meghaladó hosszúságú (a 7304 10 és 7304
20 alszám alá tartozó cső és üreges profil kivételével)

mentes

0

7304 51 81

Precíziós cső, varratmentes, kör keresztmetszetű, a rozsdamentes acél tól
eltérő acélötvözetből, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hid egen
tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, olaj- vagy
gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, valamint az egyenes és
egységes falvastagságú, legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 % tö megszázalék
szén- és legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm tartalommal,
legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibéntartalommal is, ren delkező cső és
üreges profil kivételével)

mentes

0

7304 51 89

Cső és üreges profil, varratmentes, kör keresztmetszetű, a rozsdamentes
acéltól eltérő acélötvözetből, nem hidegen húzva vagy hidegen henge
relve (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos veze
tékcső, olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a
precíziós cső, valamint az egyenes és egységes falvastagságú, legalább 0,9,
de legfeljebb 1,15 % tömegszázalék szén- és legalább 0,5, de legfel jebb 2
tömegszázalék krómtartalommal, legfeljebb 0,5 tömegszázalék
molibéntartalommal is, rendelkező cső és üreges profil kivételével)

mentes

0

7304 59 10

Varratmentes, kör keresztmetszetű cső és üreges profil a rozsdamentes től
eltérő acélötvözetből, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve
(hidegen tömörítve), megmunkálatlan, egyenes és egységes falvastag
ságú, kizárólag más keresztmetszetű és falvastagságú csövek és csőveze
tékek gyártásához való felhasználásra

mentes

0

7304 59 32

Cső és üreges profil ötvözött acélból (a rozsdamentes kivételével), var
ratmentes, kör keresztmetszetű (nem hidegen húzva vagy hidegen hen
gerelve), egyenes és egységes falvastagságú, legfeljebb 0,5 m hosszú
ságú, legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 % tömegszázalék szén- és leg
alább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék krómtartalommal, legfeljebb 0,5
tömegszázalék molibéntartalommal is (a 7304 10, 7304 20 és 7304 59
10 alszám alá tartozó cső és üreges profil kivételével)

mentes

0

7304 59 38

Cső és üreges profil, varratmentes, kör keresztmetszetű, ötvözött acél ból
(a rozsdamentes kivételével), (nem hidegen húzva vagy hidegen
hengerelve), egyenes és egységes falvastagságú, legalább 0,9, de legfel
jebb 1,15 % tömegszázalék szén- és legalább 0,5, de legfeljebb 2 tö
megszázalék krómtartalommal, legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibén
tartalommal is, 0,5 m-t meghaladó hosszúságú (a 7304 10, 7304 20 és
7304 59 10 alszám alá tartozó cső és üreges profil kivételével)

mentes

0

7304 59 92

Cső és üreges profil, varratmentes, kör keresztmetszetű, a rozsdamentes től
eltérő ötvözött acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve
(hidegen tömörítve), legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (az olaj vagy
gáz szállítására használatos vezetékcső, olaj- vagy gázfúráshoz haszná
latos béléscső és termeléscső, valamint a 7304 59 10–7304 59 38 al
szám alá tartozó cső és üreges profil kivételével)

mentes

0
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7304 59 93

Cső és üreges profil, varratmentes, kör keresztmetszetű, a rozsdamentes től
eltérő ötvözött acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve
(hidegen tömörítve), 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm
külső átmérővel (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, olajvagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, valamint a 7304
59 10–7304 59 38 alszám alá tartozó cső és üreges profil ki vételével)

mentes

0

7304 59 99

Cső és üreges profil, varratmentes, kör keresztmetszetű, a rozsdamentes től
eltérő ötvözött acélból, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve
(hidegen tömörítve), 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (az olaj vagy
gáz szállítására használatos vezetékcső, olaj- vagy gázfúráshoz
használatos béléscső és termeléscső, valamint a 7304 59 10– 7304 59
38 alszám alá tartozó cső és üreges profil kivételével)

mentes

0

7304 90 00

Cső és üreges profil, varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű, vasból
vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével)

mentes

0

7305 11 00

Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, kör alakú ke
resztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, vasból vagy
acélból, hosszirányú fedett ívű hegesztéssel

mentes

0

7305 12 00

Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, kör alakú ke
resztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, vasból vagy
acélból, hosszirányú ívű hegesztéssel (a hosszirányú fedett ívű hegesz tésű
termékek kivételével)

mentes

0

7305 19 00

Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, kör alakú ke
resztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, síkhengerelt vasvagy acéltermékből (a hosszirányú ívű hegesztésű termékek kivéte lével)

mentes

0

7305 20 00

Béléscső olaj- vagy gázfúráshoz, kör alakú keresztmetszettel és 406,4
mm-t meghaladó külső átmérővel, síkhengerelt vas- vagy acélter mékből

mentes

0

7305 31 00

Cső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmé
rővel, vasból vagy acélból, hosszirányú hegesztéssel (az olaj vagy gáz
szállítására vagy olaj- vagy gázfúrásra használatos termékek kivételével)

mentes

0

7305 39 00

Cső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmé
rővel, vasból vagy acélból, hegesztve (a hosszirányú hegesztésű vagy az
olaj vagy gáz szállítására vagy olaj- vagy gázfúrásra használatos ter
mékek kivételével)

mentes

0

7305 90 00

Cső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmé
rővel, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, hegesztve (a hegesztett ter
mékek vagy az olaj vagy gáz szállítására vagy olaj- vagy gázfúrásra
használatos termékek kivételével)

mentes

0
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7306 11 10

Síkhengerelt rozsdamentes acélból készült vezetékcső, amelyet olaj
vagy gáz szállítására használnak, hosszirányú hegesztésű, legalább
406,4 mm külső átmérővel

mentes

0

7306 11 90

Síkhengerelt rozsdamentes acélból készült vezetékcső, amelyet olaj
vagy gáz szállítására használnak, spirális hegesztésű, legalább 406,4
mm külső átmérővel

mentes

0

7306 19 11

Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, hosszirányú
hegesztésű, síkhengerelt vas- vagy acélterméből, legfeljebb 186,3 mm
külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivéte
lével)

mentes

0

7306 19 19

Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, hosszirányú
hegesztésű, síkhengerelt vas- vagy acélterméből, 168,3 mm-t megha ladó,
de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és
öntöttvasból készült kivételével)

mentes

0

7306 19 90

Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, spirális he
gesztésű, síkhengerelt vas- vagy acélterméből, legfeljebb 406,4 mm
külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivéte
lével)

mentes

0

7306 21 00

Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt
rozsdamentesacél-termékből. legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel

mentes

0

7306 29 00

Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfúráshoz, hegesztve, síkhengerelt
vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozs
damentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével)

mentes

0

7306 30 11

Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvö
zetlen acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal

mentes

0

7306 30 19

Precíziós cső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy ötvö
zetlen acélból, 2 mm-nél nagyobb falvastagsággal

mentes

0

7306 30 41

Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú ke
resztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból, cinkkel lemezelve vagy
bevonva

mentes

0

7306 30 49

Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső), hegesztve, kör alakú ke
resztmetszettel, vasból vagy ötvözetlen acélból (a cinkkel lemezelt vagy
bevont termékek kivételével)

mentes

0

7306 30 72

Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy
ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel, cinkkel le
mezelve vagy bevonva (az olaj vagy gáz szállítására használatos veze
tékcső vagy olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső
kivételével)

mentes

0
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7306 30 77

Egyéb cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból vagy
ötvözetlen acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a cinkkel le
mezelt vagy bevont, az olaj vagy gáz szállítására használatos vezeték cső,
az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és termeléscső, a
precíziós cső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső)
kivételével)

mentes

0

7306 30 80

Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, vasból, 168,3
mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az olaj
vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, az olaj- vagy gázfúráshoz
használatos béléscső és termeléscső, a precíziós acélcső, az elektromos
szigetelőcső, valamint a menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső)
kivételével)

mentes

0

7306 40 20

Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acél ból,
hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (a belső
és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső
átmérővel rendelkező cső és az olaj vagy gáz szállítására haszná latos
vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos béléscső és
termelőcső kivételével)

mentes

0

7306 40 80

Cső és üreges profil, hegesztve, kör keresztmetszetű, rozsdamentes acél ból,
(a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt (hidegen tömörített, (a belső
és külső kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső
átmérővel rendelkező cső, valamint az olaj vagy gáz szállítására
használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos bélé
scső és termelőcső kivételével)

mentes

0

7306 50 20

Precíziós acélcső, hegesztve, kör alakú keresztmetszettel, vasból vagy
ötvözetlen acélból

mentes

0

7306 50 80

Cső és üreges profil, hegesztett, kör keresztmetszetű, ötvözött acélból, a
rozsdamentes kivételével (a varratmentes, a belső és külső kör alakú
keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső és az olaj
vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gáz
fúráshoz használatos béléscső és termelőcső, valamint a precíziós acél cső
kivételével)

mentes

0

7306 61 11

Cső és üreges profil, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú keresztmet
szettel, rozsdamentes acélból, legfeljebb 2 mm falvastagsággal

mentes

0

7306 61 19

Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú ke
resztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, leg
feljebb 2 mm falvastagsággal

mentes

0

7306 61 91

Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú ke
resztmetszettel, rozsdamentes acélból, 2 mm-t meghaladó falvastagság gal

mentes

0

7306 61 99

Csövek és üreges profilok, hegesztve, négyzet vagy téglalap alakú ke
resztmetszettel, vasból vagy a rozsdamentes acéltól eltérő acélból, 2
mm-t meghaladó falvastagsággal

mentes

0
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7306 69 10

Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, rozsdamen tes
acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és
406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy gáz szállítá sára
használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz használatos
béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap profil kivételé
vel)

mentes

0

7306 69 90

Cső és üreges profil, hegesztett, nem kör keresztmetszetű, vasból vagy a
rozsdamentestől eltérő acélból (a varratmentes, a belső és külső kör alakú
keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső, az olaj vagy
gáz szállítására használatos vezetékcső vagy az olaj- vagy gázfúráshoz
használatos béléscső és termelőcső, valamint a négyzet vagy téglalap
profil kivételével)

mentes

0

7306 90 00

Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vas
ból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesz tett
cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t
meghaladó külső átmérőjű cső kivételével)

mentes

0

7307 11 10

Nem temperöntvény csőszerelvény öntöttvasból, a nyomás alatt álló
rendszerekhez

3,7

0

7307 11 90

Nem temperöntvény csőszerelvény öntöttvasból (a nyomás alatt álló
rendszerekben használt csövek kivételével)

3,7

0

7307 19 10

Temperöntvény csőszerelvény

3,7

0

7307 19 90

Öntött csőszerelvény acélból

3,7

0

7307 21 00

Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével)

3,7

0

7307 22 10

Csőtoldat rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével)

mentes

0

7307 22 90

Könyökdarab és ívdarab rozsdamentes acélból (az öntött termékek ki
vételével)

3,7

0

7307 23 10

Tompahegesztésű könyökdarab és ívdarab rozsdamentes acélból (az ön tött
termékek kivételével)

3,7

0

7307 23 90

Tompahegesztésű csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött ter
mékek, a könyökdarab és ívdarab kivételével)

3,7

0

7307 29 10

Menetes csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a ka
rima, könyökdarab, ívdarab és csőtoldat kivételével)

3,7

0

7307 29 30

Csőszerelvény rozsdamentes acélból, hegesztésre (az öntött termékek és a
karima kivételével)

3,7

0
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7307 29 90

Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a menetes ter
mékek, a tompahegesztésre vagy hegesztésre való termékek és a karima
kivételével)

3,7

0

7307 91 00

Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek ki
vételével)

3,7

0

7307 92 10

Csőtoldat vasból vagy acélból, menetes (az öntött vagy rozsdamentes
acélból készült termékek kivételével)

mentes

0

7307 92 90

Könyökdarab és ívdarab vasból vagy acélból, menetes (az öntött vagy
rozsdamentes acélból készült termékek kivételével)

3,7

0

7307 93 11

Tompahegesztésű könyökdarab és ívdarab vasból vagy acélból, legfel
jebb 609,6 mm legnagyobb külső átmérővel (az öntöttvasból vagy
rozsdamentes acélból készült kivételével)

3,7

0

7307 93 19

Szerelvény tompahegesztéssel, vasból vagy acélból, legfeljebb 609,6
mm legnagyobb külső átmérővel (az öntöttvasból vagy rozsda mentes
acélból készült termék, könyökdarab, ívdarab és karima kivéte lével)

3,7

0

7307 93 91

Tompahegesztésű könyökdarab és ívdarab vasból vagy acélból, 609,6 mmot meghaladó legnagyobb külső átmérővel (az öntöttvasból vagy
rozsdamentes acélból készült kivételével)

3,7

0

7307 93 99

Szerelvény tompahegesztéssel, vasból vagy acélból, 609,6 mm-t megha
ladó legnagyobb külső átmérővel (az öntöttvasból vagy rozsdamentes
acélból készült termék, könyökdarab, ívdarab és karima kivételével)

3,7

0

7307 99 10

Menetes csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozs
damentes acélból készült termékek, karima, könyökdarab, ívdarab és
csőtoldat kivételével)

3,7

0

7307 99 30

Csőszerelvény vasból vagy acélból, hegesztésre (az öntöttvasból vagy
rozsdamentes acélból készült termékek és a karima kivételével)

3,7

0

7307 99 90

Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes
acélból készült termékek, a menetes termékek, a tompahegesztésre
vagy hegesztésre való termékek és a karima kivételével)

3,7

0

7308 10 00

Híd és hídrész vasból vagy acélból

mentes

0

7308 20 00

Torony és rácsszerkezetű oszlop vasból vagy acélból

mentes

0

7308 30 00

Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb, vasból vagy acélból

mentes

0

7308 40 10

Bányatám vasból vagy acélból

mentes

0

7308 40 90

Felszerelés állványzathoz, zsaluzáshoz, dúcoláshoz vagy bányászathoz,
vasból vagy acélból (a bányatám, valamint az összeszerelt szádpalló és a
betonba öntésre szánt és öntvény jellegű bélésfalazó panel kivételével)

mentes

0
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7308 90 10

Gát, zsilip, zsilipkapu, kikötőponton, stabil dokk és más tengerészeti és vízi
úti szerkezet vasból vagy acélból

mentes

0

7308 90 51

Két (bordázott) vas vagy acél profillemez falból és szigetelő középső
részből álló panelek

mentes

0

7308 90 59

M. n. s. szerkezet és részei vasból vagy acélból, kizárólag vagy elsősor
ban lemezből (az ajtó és ablak és ezek kerete, valamint a két (bordázott) vas
vagy acél profillemez falból és szigetelő középső részből álló pane lek
kivételével)

mentes

0

7308 90 99

M. n. s. szerkezet és részei vasból vagy acélból (a híd és hídrész; torony;
rácsszerkezetű oszlop; kapu; ajtó, ablak és ezek kerete, valamint ajtókü
szöb; állványzathoz, zsaluzáshoz, dúcoláshoz vagy bányászathoz való
felszerelés, gát, zsilip, stabil dokk, zsilipkapu, kikötőponton, és más ten
gerészeti és vízi úti szerkezet, valamint a nem kizárólag vagy nem első
sorban lapból előállított szerkezetek és részei kivételével)

mentes

0

7309 00 10

Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból, a
sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételével bármilyen gáz
tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal (a mechanikai vagy
hőtechnikai berendezéssel felszerelt, valamint a kifejezetten egy vagy
többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével)

2,2

0

7309 00 30

Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból,
folyadékhoz, bélelt vagy hőszigetelt, több mint 300 liter űrtartalommal (a
mechanikai vagy hőtechnikai berendezéssel felszerelt, valamint a kife
jezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt táro
lóedény kivételével)

2,2

0

7309 00 51

Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból,
folyékony halmazállapotú anyagok tárolására, 100 000 l-t meghaladó
űrtartalommal (a bélelt vagy hőszigetelt vagy mechanikai vagy hőtech
nikai berendezéssel felszerelt és a kifejezetten egy vagy többféle szállí tási
módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével)

2,2

0

7309 00 59

Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból,
folyadék tárolására, 300 l-t meghaladó, de legfeljebb 100 000 liter űr
tartalommal (a bélelt vagy hőszigetelt vagy mechanikai vagy hőtechni kai
berendezéssel felszerelt és a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra
tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével)

2,2

0

7309 00 90

Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény vasból vagy acélból,
szilárd halmazállapotú anyagok tárolására, 300 l-t meghaladó űrtarta
lommal (a bélelt vagy hőszigetelt vagy mechanikai vagy hőtechnikai be
rendezéssel felszerelt és a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra
tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével)

2,2

0

7310 10 00

Máshol nem említett tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és ha
sonló tárolóedény vasból vagy acélból, bármilyen anyag tárolására, leg
alább 50 liter, de legfeljebb 300 liter űrtartalommal (a sűrített vagy
cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására szolgáló tartály vagy a me
chanikai vagy hőtechnikai berendezéssel felszerelt tárolóedény kivételé vel)

2,7

0
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7310 21 11

Élelmiszer tartósításához használt, forrasztással vagy peremezéssel le
zárható konzervdoboz vasból vagy acélból, kevesebb mint 50 liter űr
tartalommal

2,7

0

7310 21 19

Itel tartósításához használt, forrasztással vagy peremezéssel lezárható
konzervdoboz vasból vagy acélból, kevesebb mint 50 liter űrtartalom mal

2,7

0

7310 21 91

Forrasztással vagy peremezéssel lezárható konzervdoboz vasból vagy
acélból, kevesebb mint 50 liter űrtartalommal, 0,5 mm-nél kisebb fal
vastagsággal (a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gázhoz való
konzervdoboz, valamint az élelmiszer és ital tartósításához használt
konzervdoboz kivételével)

2,7

0

7310 21 99

Forrasztással vagy peremezéssel lezárható konzervdoboz vasból vagy
acélból, kevesebb mint 50 liter űrtartalommal, legalább 0,5 mm falvas
tagsággal (a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gázhoz való kon
zervdoboz, valamint az élelmiszer és ital tartósításához használt kon
zervdoboz kivételével)

2,7

0

7310 29 10

M. n. s. tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló tárolóe
dény vasból vagy acélból, bármilyen anyag tárolására, 50 l-nél kisebb
űrtartalommal és 0,5 mm-nél kisebb falszélességgel (a sűrített vagy
cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására szolgáló tartály vagy a me
chanikai vagy hőtechnikai berendezéssel felszerelt tárolóedény és a for
rasztással vagy peremezéssel lezárható konzervdoboz kivételével)

2,7

0

7310 29 90

M. n. s. tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló tárolóe
dény vasból vagy acélból, bármilyen anyag tárolására, 50 l-nél kisebb
űrtartalommal és legalább 0,5 mm falszélességgel (a sűrített vagy
cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására szolgáló tartály vagy a me
chanikai vagy hőtechnikai berendezéssel felszerelt tárolóedény és a for
rasztással vagy peremezéssel lezárható konzervdoboz kivételével)

2,7

0

7311 00 10

Tartály vasból vagy acélból, varratmentes, sűrített vagy cseppfolyós hal
mazállapotú gáz tárolására (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási
módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével)

2,7

0

7311 00 91

Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz
tárolására, 1 000 l-nél kisebb űrtartalommal (a varrat nélküli tar tály és
kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felsze relt
tárolóedény kivételével)

2,7

0

7311 00 99

Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz
tárolására, legalább 1 000 l űrtartalommal (a varrat nélküli tartály és
kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt
tárolóedény kivételével)

2,7

0

7312 10 20

Sodort huzal, kötél és kábel rozsdamentes acélból (a szigetelt elektro mos
termék és sodort kerítéshuzal és szögesdrót kivételével)

mentes

0

7312 10 41

Sodort huzal, kötél és kábel vasból és acélból (a rozsdamentes kivételé
vel), legfeljebb 3 mm legnagyobb keresztmetszettel, réz-cink (sárgaréz)
ötvözettel lemezelve vagy bevonva (a szigetelt elektromos termék és so dort
kerítéshuzal és szögesdrót kivételével)

mentes

0
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7312 10 49

Sodort huzal, kötél és kábel vasból és acélból (a rozsdamentes kivételé
vel), legfeljebb 3 mm legnagyobb keresztmetszettel (a szigetelt elektro
mos termék és sodort kerítéshuzal és szögesdrót, valamint a réz-cink
(sárgaréz) ötvözettel lemezelt vagy bevont termék kivételével)

mentes

0

7312 10 61

Sodort huzal vasból és acélból (a rozsdamentes kivételével), nem be
vonva, 3 mm-nél nagyobb legnagyobb keresztmetszettel (a szigetelt
elektromos termék és sodort kerítéshuzal és szögesdrót kivételével)

mentes

0

7312 10 65

Sodort huzal vasból és acélból (a rozsdamentes kivételével), 3 mm-nél
nagyobb legnagyobb keresztmetszettel, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a
szigetelt elektromos termék és sodort kerítéshuzal és szögesdrót ki
vételével)

mentes

0

7312 10 69

Sodort huzal vasból és acélból (a rozsdamentes kivételével), 3 mm-nél
nagyobb legnagyobb keresztmetszettel (a szigetelt elektromos termék és sodort
kerítéshuzal és szögesdrót, valamint a cinkkel lemezelt vagy be vont
sodort huzal kivételével)

mentes

0

7312 10 81

Kötél és kábel, beleértve a zárt sodrású kötelet is, vasból és acélból (a
rozsdamentes kivételével), 3 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 12 mm
legnagyobb keresztmetszettel, nem bevonva vagy csak cinkkel lemez elve
vagy bevonva (a szigetelt elektromos termék, kerítéshuzal és szö gesdrót
kivételével)

mentes

0

7312 10 83

Kötél és kábel, beleértve a zárt sodrású kötelet is, vasból és acélból (a
rozsdamentes kivételével), 12 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 24 mm
legnagyobb keresztmetszettel, nem bevonva vagy csak cinkkel lemez elve
vagy bevonva (a szigetelt elektromos termék és sodort kerítéshuzal és
szögesdrót kivételével)

mentes

0

7312 10 85

Kötél és kábel, beleértve a zárt sodrású kötelet is, vasból és acélból (a
rozsdamentes kivételével), 24 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 48 mm
legnagyobb keresztmetszettel, nem bevonva vagy csak cinkkel lemez elve
vagy bevonva (a szigetelt elektromos termék és sodort kerítéshuzal és
szögesdrót kivételével)

mentes

0

7312 10 89

Kötél és kábel, beleértve a zárt sodrású kötelet is, vasból és acélból (a
rozsdamentes kivételével), 48 mm-nél nagyobb legnagyobb kereszt
metszettel, nem bevonva vagy csak cinkkel lemezelve vagy bevonva (a
szigetelt elektromos termék és sodort kerítéshuzal és szögesdrót ki
vételével)

mentes

0

7312 10 98

Kötél és kábel, beleértve a zárt sodrású kötelet is, vasból és acélból (a
rozsdamentes kivételével), 3 mm-nél nagyobb legnagyobb kereszt
metszettel (a nem bevont vagy csak cinkkel lemezelt vagy bevont, a szi
getelt elektromos termék, sodort kerítéshuzal és szögesdrót, valamint a
cinkkel lemezelt vagy bevont kötés és kábel kivételével)

mentes

0
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7312 90 00

Fonott szalag, heveder és hasonló vasból vagy acélból (a szigetelt elekt
romos termék kivételével)

mentes

0

7313 00 00

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

mentes

0

7314 12 00

Végtelen szalag géphez, rozsdamentes acélból

mentes

0

7314 14 00

Drótszövet, beleértve a végtelen szalagot is, rozsdamentes acélhuzalból (a
fémszálból szőtt, burkoláshoz, kárpitozáshoz vagy hasonlóhoz hasz nált
szövet és géphez való végtelen szalag kivételével)

mentes

0

7314 19 00

Drótszövet, beleértve a végtelen szalagot is, vas- vagy acélhuzalból (a
rozsdamentes, és a fémszálból szőtt, burkoláshoz, kárpitozáshoz vagy
hasonlóhoz használt szövet kivételével)

mentes

0

7314 20 10

Rács, sodronyfonat és kerítésfonat a keresztezéseknél hegesztve, leg alább
100 cm2 lyukmérettel, legalább 3 mm keresztmetszetű bordázott vas- vagy
acélhuzalból

mentes

0

7314 20 90

Rács, sodronyfonat és kerítésfonat a keresztezéseknél hegesztve, leg alább
100 cm2 lyukmérettel, alapanyagának legnagyobb keresztmet szete
legalább 3 mm keresztmetszetű vas- vagy acélhuzalból (a bordá zott huzal
kivételével)

mentes

0

7314 31 00

Rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból, a keresztezé
seknél hegesztve, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a legalább 3 mm ke
resztmetszetű és legalább 100 cm2 lyukméretű, huzalból készült termék
kivételével)

mentes

0

7314 39 00

Rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból, a keresztezé
seknél hegesztve (a legalább 3 mm keresztmetszetű és legalább 100
cm2 lyukméretű, huzalból készült termék és a cinkkel lemezelt vagy
bevont rács, sodronyfonat és kerítésfonat kivételével)

mentes

0

7314 41 10

Hatszögletű hálószemek vas- vagy acélhuzalból, a keresztezéseknél nem
hegesztve, cinkkel lemezelve vagy bevonva

mentes

0

7314 41 90

Rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból, a keresztezé
seknél nem hegesztve, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a hatszögletű
hálószemekből álló kivételével)

mentes

0

7314 42 10

Hatszögletű hálószemek vas- vagy acélhuzalból, a keresztezéseknél nem
hegesztve, műanyaggal bevonva

mentes

0

7314 42 90

Rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból, a keresztezé
seknél nem hegesztve, műanyaggal bevonva (a hatszögletű hálószemek ből
álló kivételével)

mentes

0
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7314 49 00

Rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból, a keresztezé
seknél nem hegesztve (a cinkkel lemezelt vagy bevont vagy műanyaggal
bevont kivételével)

mentes

0

7314 50 00

Rács nyújtott és hasított vas- vagy acéllemezből

mentes

0

7315 11 10

Görgős lánc vasból vagy acélból, kerékpárhoz és motorkerékpárhoz

2,7

0

7315 11 90

Görgős lánc vasból vagy acélból (a kerékpárhoz és motorkerékpárhoz való
kivételével)

2,7

0

7315 12 00

Csuklós lánc vasból vagy acélból (a görgős lánc kivételével)

2,7

0

7315 19 00

Csuklós lánc részei vasból vagy acélból

2,7

0

7315 20 00

Hólánc gépjárműhöz, vasból vagy acélból

2,7

0

7315 81 00

Csapos lánc vasból vagy acélból

2,7

0

7315 82 10

Hegesztett lánc vasból vagy acélból, alapanyagának legnagyobb kereszt
metszete legfeljebb 16 mm (a csuklós lánc, hólánc és csapos lánc kivé
telével)

2,7

0

7315 82 90

Lánc vasból vagy acélból, a keresztezéseknél hegesztve, alapanyagának
legnagyobb keresztmetszete 16 mm-nél nagyobb (a csuklós lánc, hó
lánc és csapos lánc kivételével)

2,7

0

7315 89 00

Lánc vasból vagy acélból (a csuklós lánc, hólánc, csapos lánc, hegesztett
lánc és ezek részei; óralánc, nyaklánc és hasonló, lánc forgácsolószer
számhoz és láncfűrészhez, hólánc, szállítószalag-kapocslánc, fogas lánc
textilipari gépekhez és hasonlóhoz, lánccal felszerelt ajtóbiztosító és
földmérő lánc kivételével

2,7

0

7315 90 00

Hólánc, csapos lánc és a 7315 vtsz. alá tartozó más láncok részei
csuklós lánc kivételével)

2,7

0

7316 00 00

Hajóhorgony, más horgony és ezek részei, vasból vagy acélból

2,7

0

7317 00 10

Rajzszög vasból vagy acélból

mentes

0

7317 00 20

Szög, szalagban vagy tekercsben, vas- vagy acélhuzalból

mentes

0

7317 00 40

Szög acélhuzalból, legalább 0,5 tömegszázalék széntartalmú, merevítve (a
szalagban vagy tekercsben kiszerelt szög kivételével)

mentes

0
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7317 00 61

Szög, széles fejű rövid szög, ácskapocs, fűzőkapocs és hasonló áru vasvagy acélhuzalból, cinkkel lemezelve vagy bevonva (a szalagban vagy
tekercsben kiszerelt szög, a legalább 0,5 tömegszázalék széntartalmú,
merevített szög, és a szalagban kiszerelt fűzőkapocs kivételével)

mentes

0

7317 00 69

Szög, széles fejű rövid szög, ácskapocs, fűzőkapocs és hasonló áru vasvagy acélhuzalból, cinkkel nem lemezelve vagy bevonva (a szalagban vagy
tekercsben kiszerelt szög, a legalább 0,5 tömegszázalék széntar talmú,
merevített szög, a szalagban kiszerelt fűzőkapocs és a rajzszög
kivételével)

mentes

0

7317 00 90

Szög, széles fejű rövid szög, ácskapocs, fűzőkapocs és hasonló cikk vas
ból vagy acélból (nem vas- vagy acélhuzalból, a szalagban kiszerelt fű
zőkapocs és a rajzszög kivételével)

mentes

0

7318 11 00

Állványcsavar vasból vagy acélból

3,7

0

7318 12 10

Facsavar rozsdamentes acélból (az állványcsavar kivételével)

3,7

0

7318 12 90

Facsavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt (az állvány
csavar kivételével)

3,7

0

7318 13 00

Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból

3,7

0

7318 14 10

Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt
(a facsavar kivételével)

3,7

0

7318 14 91

Ritkamenetű csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt

3,7

0

7318 14 99

Önfúró (önmetsző) csavar vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt
(a ritkamenetű csavar és a facsavar kivételével)

3,7

0

7318 15 10

Csavar vasból vagy acélból, tömör szelvényű rúdból, profilanyagból
vagy huzalból alakítva, fonatos, legfeljebb 6 mm szárvastagságú

3,7

0

7318 15 20

Csavar és fejescsavar vasból vagy acélból (anyával vagy alátéttel is), va
súti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez (az állványcsavar kivételével)

3,7

0

7318 15 30

Csavar és fejescsavar rozsdamentes acélból (anyával vagy alátéttel is), fej
nélkül (a tömör szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból alakí tott,
fonatos, legfeljebb 6 mm szárvastagságú, valamint a vasúti sín
szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavar és fejescsavar kivéte
lével)

3,7

0

7318 15 41

Csavar és fejescsavar vasból vagy acélból (a rozsdamentes kivételével)
(anyával vagy alátéttel is), fej nélkül, 800 MPa-nál kisebb szakítószilárd
sággel (a tömör szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból alakí tott,
fonatos, legfeljebb 6 mm szárvastagságú, valamint a vasúti sín
szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavar és fejescsavar kivéte
lével)

3,7

0
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7318 15 49

Csavar és fejescsavar vasból vagy acélból (a rozsdamentes kivételével)
(anyával vagy alátéttel is), fej nélkül, legalább 800 MPa szakítószilárd
sággel (a tömör szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból alakí tott,
fonatos, legfeljebb 6 mm szárvastagságú, valamint a vasúti sín
szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavar és fejescsavar kivéte
lével)

3,7

0

7318 15 51

Hasított és keresztben hornyolt csavar és fejescsavar rozsdamentes acél ból
(anyával vagy alátéttel is), fejjel (a facsavar és az önfúró (önmetsző) csavar
kivételével)

3,7

0

7318 15 59

Hasított és keresztben hornyolt csavar és fejescsavar vasból vagy acél ból
(a rozsdamentes kivételével) (anyával vagy alátéttel is), fejjel (a facsa var és
az önfúró (önmetsző) csavar kivételével)

3,7

0

7318 15 61

Belső hatlapfejű csavar és fejescsavar rozsdamentes acélból (anyával vagy
alátéttel is) (a facsavar, az önfúró (önmetsző) csavar, valamint a va súti sín
szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavar és fejescsavar
kivételével)

3,7

0

7318 15 69

Belső hatlapfejű csavar és fejescsavar vasból vagy acélból (a rozsdamen tes
kivételével) (anyával vagy alátéttel is) (a facsavar, az önfúró (önmet sző)
csavar, valamint a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt
csavar és fejescsavar kivételével)

3,7

0

7318 15 70

Hatszögletű csavar és fejescsavar rozsdamentes acélból (anyával vagy
alátéttel is), fejjel (a belső hatlapfejű csavar, facsavar, az önfúró (önmet
sző) csavar, valamint a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez
használt csavar és fejescsavar kivételével)

3,7

0

7318 15 81

Hatszögletű csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, a rozsdamentes
kivételével (anyával vagy alátéttel is), 800 MPa-nál kisebb szakítószilárd
sággal, fejjel (a belső hatlapfejű csavar, facsavar, az önfúró (önmetsző)
csavar, valamint a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt
csavar és fejescsavar kivételével)

3,7

0

7318 15 89

Hatszögletű csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, a rozsdamentes
kivételével (anyával vagy alátéttel is), legalább 800 MPa szakítószilárd
sággal, fejjel (a belső hatlapfejű csavar, facsavar, az önfúró (önmetsző)
csavar, valamint a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt
csavar és fejescsavar kivételével)

3,7

0

7318 15 90

Csavar és fejescsavar vasból és rozsdamentes acélból (anyával vagy alá
téttel is), fejjel (a hasított és keresztben hornyolt csavar és fejescsavar, a
hatszögletű fejescsavar és fejescsavar; a facsavar, az önfúró (önmetsző)
csavar, valamint a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt
csavar és fejescsavar, csavaros kampó, gyűrűs csavar és sín csavar kivé
telével)

3,7

0
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7318 16 10

Csavaranya vasból vagy acélból, tömör szelvényű rúdból, profilanyag ból
vagy huzalból alakítva, legfeljebb 6 mm belső átmérővel

3,7

0

7318 16 30

Csavaranya rozsdamentes acélból (a tömör szelvényű rúdból, profilany
agból vagy huzalból alakított, legfeljebb 6 mm belső átmérőjű kivételé
vel)

3,7

0

7318 16 50

Önbiztosító anya vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból (a tömör
szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból alakítva, legfeljebb 6
mm belső átmérőjű kivételével)

3,7

0

7318 16 91

Csavaranya vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból, legfeljebb
12 mm belső átmérővel (a tömör szelvényű rúdból, profilanyagból
vagy huzalból alakítva, legfeljebb 6 mm belső átmérőjű és az önbizto
sító anya kivételével)

3,7

0

7318 16 99

Csavaranya vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból, 12 mm-t
meghaladó belső átmérővel (az önbiztosító anya kivételével)

3,7

0

7318 19 00

Máshol nem említett csavarmenetes áru vasból vagy acélból

3,7

0

7318 21 00

Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból

3,7

0

7318 22 00

Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével)

3,7

0

7318 23 00

Szegecs vasból vagy acélból (a különleges célra szolgáló csőszeg és ha
sított szárú szegecs)

3,7

0

7318 24 00

Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból

3,7

0

7318 29 00

Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból

3,7

0

7319 20 00

Biztosítótű vasból vagy acélból

2,7

0

7319 30 00

Máshol nem említett tű vasból vagy acélból

2,7

0

7319 90 10

Varrótű, foltozótű (stoppolótű) vagy hímzőtű kézi használatra, vasból vagy
acélból

2,7

0

7319 90 90

Kötőtű, szíjvarrótű, horgolótű, hímzőtű és hasonló tű vasból vagy acél ból
(a varrótű, foltozótű [stoppolótű] vagy hímzőtű kivételével)

2,7

0

7320 10 11

Rétegelt lemezrugó és -rugólap vasból vagy acélból

2,7

0

7320 10 19

Lemezrugó és -rugólap vasból vagy acélból, melegen megmunkálva (a
rétegelt kivételével)

2,7

0
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7320 10 90

Lemezrugó és -rugólap vasból vagy acélból (a melegen megmunkált ki
vételével)

2,7

0

7320 20 20

Csavarvonalas rugó vasból vagy acélból, melegen megmunkálva (a lapos
spirálrugó, az óra- és hajszálrugó, az esernyő- vagy napellenzőnyélhez
vagy bothoz készült rugó és a 17I áruosztályba tartozó lengéscsillapító
kivételével)

2,7

0

7320 20 81

Nyomórugó vasból vagy acélból

2,7

0

7320 20 85

Húzórugó vasból vagy acélból

2,7

0

7320 20 89

Csavarvonalas rugó vasból vagy acélból )(a melegen megmunkált, a nyo
mórugú és a húzórugó kivételével)

2,7

0

7320 90 10

Lapos spirálrugó vasból vagy acélból

2,7

0

7320 90 30

Korongos rugó vasból vagy acélból

2,7

0

7320 90 90

Rugó és rugólap vasból vagy acélból (a korongos rugó, a lapos spirál
rugó, a csavarvonalas rugó, lemezrugó és -rugólap, az óra- és hajszál
rugó, az esernyő- vagy napellenzőnyélhez vagy bothoz készült rugó, a
17. áruosztályba tartozó lengéscsillapító és torziós rúd rugójának ki
vételével)

2,7

0

7321 11 10

Sütéshez, roston sütéshez és főzéshez használatos készülék sütővel, be
leértve a különálló sütőket is, háztartási használatra, vasból vagy acél ból,
gáztüzelésű vagy gáz és egyéb tüzelésű (a nagyméretű főzőlap ki
vételével)

2,7

0

7321 11 90

Sütéshez, roston sütéshez és főzéshez használatos készülék és tányér
melegítő háztartási használatra, vasból vagy acélból, gáztüzelésű vagy gáz
és egyéb tüzelésű (a sütővel, beleértve a különálló sütőket is, felsze relt és a
nagyméretű főzőlap kivételével)

2,7

0

7321 12 00

Sütéshez, roston sütéshez és főzéshez használatos készülék és tányér
melegítő háztartási használatra, vasból vagy acélból, folyékonyanyag-tü
zelésű (a nagyméretű főzőlap kivételével)

2,7

0

7321 19 00

Sütéshez, roston sütéshez és főzéshez használatos készülék és tányér
melegítő háztartási használatra, vasból vagy acélból, szilárdanyag-tüze
lésű vagy más energiaforrással működő (a folyékony vagy gáznemű tüz
előanyaggal működő és a nagyméretű főzőlap kivételével)

2,7

0

7321 81 10

Kályha, fűtőtest, tűzhely, mosókazán tűzhellyel, parázstartó és hasonló
készülék vasból vagy acélból, gáztüzelésű vagy gáz és egyéb tüzelésű,
kiömlőnyílással (a főzőlap, sütővel is, különálló sütő, tányérmelegítő,
központi fűtés céljára szolgáló kazán, a vízmelegítő és forróvíztartály és
nagyméretű főzőlap kivételével)

2,7

0
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7321 81 90

Kályha, fűtőtest, tűzhely, mosókazán tűzhellyel, parázstartó és hasonló
készülék vasból vagy acélból, gáztüzelésű vagy gáz és egyéb tüzelésű,
kiömlőnyílás nélkül (a főzőlap, tányérmelegítő és nagyméretű főzőlap
kivételével)

2,7

0

7321 82 10

Kályha, fűtőtest, tűzhely, mosókazán tűzhellyel, parázstartó és hasonló
készülék vasból vagy acélból, folyékonyanyag-tüzelésű, kiömlőnyílással (a
főzőlap, sütővel is, különálló sütő, tányérmelegítő, központi fűtés
céljára szolgáló kazán, a vízmelegítő, forróvíztartály és nagyméretű fő
zőlap kivételével)

2,7

0

7321 82 90

Kályha, fűtőtest, tűzhely, mosókazán tűzhellyel, parázstartó és hasonló
készülék vasból vagy acélból, folyékonyanyag-tüzelésű, kiömlőnyílás
nélkül (a főzőlap, tányérmelegítő és nagyméretű főzőlap kivételével)

2,7

0

7321 89 00

Kályha, fűtőtest, tűzhely, mosókazán tűzhellyel, parázstartó és hasonló
készülék vasból vagy acélból, szilárdanyag-tüzelésű vagy más energia
forrással működő (a gáz- és folyékonyanyag-tüzelésű, a főzőlap, sütővel is,
különálló sütő, tányérmelegítő, központi fűtés céljára szolgáló kazán, a
forróvíztartály és nagyméretű főzőlap kivételével)

2,7

0

7321 90 00

A 7321 vtsz. alá tartozó, nem elektromosan fűtött háztartási gépek m.
n. s. részei

2,7

0

7322 11 00

Fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel, és részei vasból vagy
acélból (a máshol említett részek és központi fűtés céljára szolgáló kazán
kivételével)

3,2

0

7322 19 00

Fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel, és részei vasból, az
öntött vas kivételével, vagy acélból (a máshol említett részek és köz ponti
fűtés céljára szolgáló kazán kivételével)

3,2

0

7322 90 00

Léghevítő és meleglevegő-elosztó, beleértve a friss- vagy kondicionáltle
vegő-elosztót is, nem elektromos fűtéssel, motormeghajtású ventillátor ral
vagy légfúvóval, valamint ezek részei, vasból vagy acélból

3,2

0

7323 10 00

Vas- vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra,
csiszolásra, vasból vagy acélból

3,2

0

7323 91 00

Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei, öntött
vasból, nem zománcozva (a 7310 vtsz. alá tartozó konzervdoboz, do
boz és hasonló tárolóedény; hulladékkosár; lapát, dugóhúzó és más,
szerszám jellegű áru; a 8211–8215 vtsz. alá tartozó késművesáru, ka nál,
merőkanál, villa stb.; dísztárgy; higiéniai és tisztálkodási áru kivéte lével)

3,2

0
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7323 92 00

Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei, öntött
vasból, zománcozva (a 7310 vtsz. alá tartozó konzervdoboz, doboz és
hasonló tárolóedény; hulladékkosár; lapát, dugóhúzó és más, szerszám
jellegű áru; a 8211–8215 vtsz. alá tartozó késművesáru, kanál, merő
kanál, villa stb.; dísztárgy; higiéniai és tisztálkodási áru kivételével)

3,2

0

7323 93 10

Háztartási áru asztali használatra, rozsdamentes acélból (a 7310 vtsz. alá
tartozó konzervdoboz, doboz és hasonló tárolóedény; dugóhúzó, diótörő
és lapát, dugóhúzó és más, szerszám jellegű áru; a 8211– 8215 vtsz. alá
tartozó késművesáru, kanál, merőkanál, villa stb.; dísz tárgy; higiéniai és
tisztálkodási áru kivételével)

3,2

0

7323 93 90

Konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei, rozsdamentes
acélból (a 7310 vtsz. alá tartozó konzervdoboz, doboz és hasonló táro
lóedény; hulladékkosár; lapát, dugóhúzó és más, szerszám jellegű áru; a
8211–8215 vtsz. alá tartozó késművesáru, kanál, merőkanál, villa stb.;
dísztárgy; higiéniai és tisztálkodási áru és asztali használatra szánt áru
kivételével)

3,2

0

7323 94 10

Asztali áru, vasból, az öntöttvas kivételével, vagy acélból, a rozsdamen
tes kivételével, zománcozva (a 7310 vtsz. alá tartozó konzervdoboz,
doboz és hasonló tárolóedény; a 8215 vtsz. alá tartozó kanál, merőka nál
stb. valamint a dísztárgy kivételével)

3,2

0

7323 94 90

Konyhai és egyéb háztartási áru, valamint ezek részei, vasból, az öntött vas
kivételével, vagy acélból, a rozsdamentes kivételével, zománcozva (a 7310
vtsz. alá tartozó konzervdoboz, doboz és hasonló tárolóedény;
hulladékkosár; lapát és más, szerszám jellegű áru; a 8215 vtsz. alá tar
tozó kanál, merőkanál stb.; dísztárgy; higiéniai és tisztálkodási áru; asz tali
áru kivételével)

3,2

0

7323 99 10

Asztali áru, vasból, az öntöttvas kivételével, vagy acélból, a rozsdamen tes
kivételével (a zománcozott áru; a 7310 vtsz. alá tartozó konzervdo boz,
doboz és hasonló tárolóedény; a dugóhúzó és más, szerszám jel legű
áru; a 8211–8215 vtsz. alá tartozó késművesáru, kanál, merőka nál, villa
stb., valamint a dísztárgy kivételével)

3,2

0

7323 99 91

Konyhai és egyéb háztartási áru, valamint ezek részei, vasból, az öntött vas
kivételével, vagy acélból, a rozsdamentes kivételével, lakkozva vagy festve
(a 7310 vtsz. alá tartozó konzervdoboz, doboz és hasonló táro lóedény;
hulladékkosár; lapát és más, szerszám jellegű áru, a dísztárgy, valamint a
higiéniai és tisztálkodási áru kivételével)

3,2

0

7323 99 99

Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei, vasból, az
öntöttvas kivételével, vagy acélból, a rozsdamentes kivételével, (a zo
máncozott, lakkozott vagy festett; a 7310 vtsz. alá tartozó konzervdo
boz, doboz és hasonló tárolóedény; hulladékkosár; lapát, dugóhúzó,
gofrisütő, stb.; a 8211–8215 vtsz. alá tartozó késművesáru, kanál, me
rőkanál, villa stb.; dísztárgy; higiéniai és tisztálkodási áru; asztali áru ki
vételével)

3,2

0

7324 10 00

Mosogató és mosdótál rozsdamentes acélból

2,7

0
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7324 21 00

Fürdőkád öntöttvasból, zománcozva is

3,2

0

7324 29 00

Fürdőkád vasból és acélból, az öntöttvasból készült kivételével

3,2

0

7324 90 00

Higiéniai és tisztálkodási áru és részei (a 7310 vtsz. alá tartozó kon
zervdoboz, doboz és hasonló tárolóedény, kis fali gyógyszeres vagy toa
lettszekrény és a 94. árucsoportba tartozó más bútor és felszerelés, tel jes
mosogató és mosdótál rozsdamentes acélból, teljes fürdőkád és fel szerelés
kivételével)

3,2

0

7325 10 50

Felszíni aknaszekrény és szelepszekrény, kovácsolásra, hengerlésre nem
alkalmas öntöttvasból

1,7

0

7325 10 92

Nem temperöntvény öntöttvasból készült termékek szennyvíz-, víz-, stb.
vezetékrendszerekhez (a felszíni aknaszekrény és szelepszekrény ki
vételével)

1,7

0

7325 10 99

Máshol nem említett, kovácsolásra, hengerlésre nem alkalmas öntöttvas áru
(a felszíni aknaszekrény és szelepszekrény, valamint a szennyvíz-, víz-, stb.
vezetékrendszerekhez való termékek kivételével)

1,7

0

7325 91 00

Öntött őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez (a nem kovácsolható, henge
relhető öntöttvasból készült ilyen áruk kivételével)

2,7

0

7325 99 10

M. n. s. temperöntvény öntöttvas áru (az őrlőgolyó és őrléshez használt
hasonló cikk kivételével)

2,7

0

7325 99 90

Máshol nem említett öntött áru vasból vagy acélból (a temperöntvény és
nem temperöntvény öntöttvas áru, az őrlőgolyó és őrléshez használt
hasonló cikk kivételével)

2,7

0

7326 11 00

Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez vasból vagy acélból, kovácsolt vagy
préselt, de tovább nem megmunkált

2,7

0

7326 19 10

M. n. s., nyitott süllyesztékben kovácsolt, de másképp nem megmunkált
vas- vagy acéláru (az őrlőgolyó és őrléshez használt hasonló cikk kivé
telével)

2,7

0

7326 19 90

M. n. s. vas- vagy acéláru, zárt süllyesztékben kovácsolt vagy préselt, de
tovább nem megmunkált (az őrlőgolyó és őrléshez használt hasonló
cikk kivételével)

2,7

0

7326 20 30

Kis ketrec vagy madárkalitka, vas- vagy acélhuzalból

2,7

0

7326 20 50

Kosár vas- vagy acélhuzalból

2,7

0

7326 20 80

Máshol nem említett áru vas- vagy acélhuzalból (a kis ketrec vagy ma
dárkalitka, és a kosár kivételével)

2,7

0

7326 90 10

Tubákos szelence, cigarettatárca, kozmetikai doboz és púdertartó, -tok és
hasonló, zsebben hordható cikk, vasból vagy acélból

2,7

0

7326 90 30

Létra és lépcső vasból vagy acélból

2,7

0
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7326 90 40

Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból

2,7

0

7326 90 50

Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból

2,7

0

7326 90 60

Az építőiparban használt, m. n. s. nem mechanikai szellőző, csatorna,
kampó és hasonló cikk vasból vagy acélból

2,7

0

7326 90 70

Perforált vödör és hasonló cikk acéllemezből, víz szűrésére, csőtorkolat nál
használatos

2,7

0

7326 90 91

M. n. s., nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru

2,7

0

7326 90 93

M. n. s. vas- vagy acéláru, zárt süllyesztékben kovácsolt

2,7

0

7326 90 95

M. n. s. szintezezett vas- és acéláru

2,7

0

7326 90 98

Máshol nem említett áru vasból vagy acélból

2,7

0

7401 00 00

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

mentes

0

7402 00 00

Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításra

mentes

0

7403 11 00

Finomított réz, katód és katódrész formában

mentes

0

7403 12 00

Finomított réz rúdbuga formában

mentes

0

7403 13 00

Finomított réz hengertuskó formában

mentes

0

7403 19 00

Finomított réz, megmunkálatlan (a réz hengertuskó, rúdbuga, katód és
katódrész formában kivételével)

mentes

0

7403 21 00

Réz-cink alapötvözet (sárgaréz), megmunkálatlan

mentes

0

7403 22 00

Réz-ón alapötvözet (bronz), megmunkálatlan

mentes

0

7403 29 00

Rézötvözet, megmunkálatlan (a réz-cink alapötvözet (sárgaréz), réz-ón
alapötvözet (bronz) és a 7405 vtsz. alá tartozó rézötvözet kivételével)

mentes

0

7404 00 10

Hulladék és -törmelék finomított rézből (az ingot és más hasonló meg
munkálatlan forma újraolvasztott fimonítottréz-hulladékból és -törme
lékből, finomítottréz-tartalmú hamu és -üledék és a primer cella, pri mer
elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka kivételével)

mentes

0
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7404 00 91

Hulladék és -törmelék réz-cink alapötvözetből (az ingot és más hasonló
megmunkálatlan forma újraolvasztott réz-cink ötvözet hulladékából és
-törmelékéből, réz-cink ötvözetet tartalmazó hamu és -üledék és a pri mer
elem és primer telep és az elektromos akkumulátor törmeléke és hulladéka
kivételével)

mentes

0

7404 00 99

Hulladék és -törmelék rézötvözetből (a réz-cink ötvözet, az ingot és
más hasonló megmunkálatlan forma újraolvasztott rézötvözet-hulla
dékból és -törmelékből, rézötvözet-tartalmú hamu és -üledék és a pri mer
elem és primer telep és az elektromos akkumulátor törmeléke és hulladéka
kivételével)

mentes

0

7405 00 00

Segédötvözet (mesterötvözet) rézből (a 15 tömegszázaléknál több fosz fort
tartalmazó foszfor-réz vegyületek, (rézfoszfid) kivételével)

mentes

0

7406 10 00

Nem lemezes szerkezetű rézpor (a rézszemcse kivételével)

mentes

0

7406 20 00

Lemezes szerkezetű rézpor és -pehely (a rézszemcse és a 8308 vtsz. alá
tartozó flitter kivételével)

mentes

0

7407 10 00

Máshol nem említett rúd és profil finomított rézből

4,8

0

7407 21 10

Máshol nem említett rúd réz-cink alapötvözetből (sárgaréz)

4,8

0

7407 21 90

Máshol nem említett profil réz-cink alapötvözetből (sárgaréz)

4,8

0

7407 29 10

M. n. s. rúd és profil réz-nikkel alapötvözetből (kupronikkel), vagy réznikkel-cink alapötvözetből (nikkelezüst)

4,8

0

7407 29 90

Máshol nem említett rúd és profil rézötvözetből (a réz-cink alapötvö
zetből (sárgaréz), réz-nikkel alapötvözetből (kupronikkel), vagy réz-nik kelcink alapötvözetből (nikkelezüst) készült ilyen termékek kivételével)

4,8

0

7408 11 00

Huzal finomított rézből, ha a legnagyobb keresztmetszete meghaladja a 6
mm-t

4,8

0

7408 19 10

Huzal finomított rézből, 0,5 mm-t meghaladó, de legfeljebb 6 mm leg
nagyobb keresztmetszettel

4,8

0

7408 19 90

Huzal finomított rézből, ha a legnagyobb keresztmetszete legfeljebb 0,5
mm

4,8

0

7408 21 00

Huzal réz-cink alapötvözetből (sárgaréz)

4,8

0

7408 22 00

Huzal réz-nikkel alapötvözetből (kupronikkel) vagy réz-nikkel-cink
alapötvözetből (nikkelezüst)

4,8

0
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7408 29 00

Huzal rézötvözetből (a réz-cink alapötvözet [sárgaréz], réz-nikkel alap
ötvözet [kupronikkel] vagy réz-nikkel-cink alapötvözet [nikkelezüst] ki
vételével)

4,8

0

7409 11 00

Lap, lemez és szalag finomított rézből, tekercsben, ha vastagsága meg
haladja a 0,15 mm-t (a nyújtott lap és szalag és szigetelt elektromos
szalag kivételével)

4,8

0

7409 19 00

Lap, lemez és szalag finomított rézből, nem tekercsben, ha vastagsága
meghaladja a 0,15 mm-t (a nyújtott lap és szalag és szigetelt elektro
mos szalag kivételével)

4,8

0

7409 21 00

Lap, lemez és szalag réz-cink alapötvözetből (sárgaréz), ha vastagsága
meghaladja a 0,15 mm-t, tekercsben (a nyújtott lap és szalag és szige telt
elektromos szalag kivételével)

4,8

0

7409 29 00

Lap, lemez és szalag réz-cink alapötvözetből (sárgaréz), ha vastagsága
meghaladja a 0,15 mm-t, nem tekercsben (a nyújtott lap és szalag és
szigetelt elektromos szalag kivételével)

4,8

0

7409 31 00

Lap, lemez és szalag réz-ón alapötvözetből (bronz), ha vastagsága meg
haladja a 0,15 mm-t, tekercsben (a nyújtott lap és szalag és szigetelt
elektromos szalag kivételével)

4,8

0

7409 39 00

Lap, lemez és szalag réz-ón alapötvözetből (bronz), ha vastagsága meg
haladja a 0,15 mm-t, nem tekercsben (a nyújtott lap és szalag és szige telt
elektromos szalag kivételével)

4,8

0

7409 40 10

Lap, lemez és szalag réz-nikkel alapötvözetből (kupronikkel), 0,15 mm- t
meghaladó vastagsággal (a nyújtott lap és szalag és szigetelt elektro mos
szalag kivételével)

4,8

0

7409 40 90

Lap, lemez és szalag réz-nikkel-cink alapötvözetből (nikkelezüst), 0,15
mm-t meghaladó vastagsággal (a nyújtott lap és szalag és a szigetelt
elektromos szalag kivételével)

4,8

0

7409 90 00

Lap, lemez és szalag rézötvözetből, ha vastagsága meghaladja a
0,15 mm-t (a réz-cink alapötvözet (sárgaréz), réz-ón alapötvözet
(bronz), réz-nikkel alapötvözet (kupronikkel), réz-nikkel-cink alapötvö zet
(nikkelezüst), a nyújtott lap és szalag és a szigetelt elektromos szalag
kivételével)

4,8

0

7410 11 00

Fólia finomított rézből, alátét nélkül, ha vastagsága legfeljebb 0,15 mm (a
3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia, fémfonal és fémezett fonal és a fó liából
készült karácsonyfadísz kivételével)

5,2

0

7410 12 00

Fólia rézötvözetből, alátét nélkül, ha vastagsága legfeljebb 0,15 mm (a
3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia, fémfonal és fémezett fonal és a fó liából
készült karácsonyfadísz kivételével)

5,2

0
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7410 21 00

Fólia finomított rézből, alátéttel, ha vastagsága (az alátétet nem szá
mítva) legfeljebb 0,15 mm (a 3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia, fémfo nal
és fémezett fonal és a fóliából készült karácsonyfadísz kivételével)

5,2

0

7410 22 00

Fólia rézötvözetből, alátéttel, ha vastagsága (az alátétet nem számítva)
legfeljebb 0,15 mm (a 3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia, fémfonal és
fémezett fonal és a fóliából készült karácsonyfadísz kivételével)

5,2

0

7411 10 11

Csövek finomított rézből, egyenes, 0,6 mm-t meghaladó falvastagsággal

4,8

0

7411 10 19

Csövek finomított rézből, egyenes, legfeljebb 0,6 mm falvastagsággal

4,8

0

7411 10 90

Rézcső finomított rézből, tekercsben vagy másképp hajlítva

4,8

0

7411 21 10

Cső réz-cink alapötvözetből (sárgaréz), egyenes

4,8

0

7411 21 90

Rézcső réz-cink alapötvözetből (sárgaréz), tekercsben vagy másképp
hajlítva

4,8

0

7411 22 00

Rézcső réz-nikkel alapötvözetből (kupronikkel) vagy réz-nikkel-cink
alapötvözetből (nikkelezüst)

4,8

0

7411 29 00

Rézcső rézötvözetből (a réz-cink alapötvözet (sárgaréz), réz-nikkel alap
ötvözet (kupronikkel), és réz-nikkel-cink alapötvözet (nikkelezüst) kivé
telével)

4,8

0

7412 10 00

Csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) fino
mított rézből

5,2

0

7412 20 00

Csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) ré
zötvözetből

5,2

0

7413 00 20

Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló finomított rézből (a szige telt
elektromos termékek kivételével)

5,2

0

7413 00 80

Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézötvözetből (a szigetelt
elektromos termékek kivételével)

5,2

0

7415 10 00

Szög, széles fejű rövid szög, rajzszög, ácskapocs és hasonló cikk rézből
vagy vas- vagy acélszárral és rézfejjel (a fűzőkapocs szalagban kivételé
vel)

4

0

7415 21 00

Csavaralátét, (beleértve a rugós alátétet is és rugós záróalátétet is), réz ből

3

0

7415 29 00

Szegecs, sasszeg, hasított szárú szög és hasonló, nem csavarmenetes,
rézből (a rugós alátét és rugós záróalátét kivételével)

3

0
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7415 33 00

Csavar, fejescsavar, csavaranya és hasonló cikk, csavarmenetes, rézből (a
csavaros kampó, gyűrűs csavar, síncsavar, csavarmenetes dugó, záró kupak
és hasonló kivételével)

3

0

7415 39 00

Csavaros kampó, gyűrűs csavar és hasonló, csavarmenetes, rézből (a
szabványos csavar, fejescsavar és csavaranya kivételével)

3

0

7418 11 00

Edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra, réz ből
(a higiéniai és tisztálkodási áru kivételével)

3

0

7418 19 10

Háztartási főző- vagy melegítőkészülék, nem elektromos, és ezek részei
rézből (a vízforraló és vízmelegítő kivételével)

4

0

7418 19 90

Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, ezek részei, rézből (edénysú roló
párna, kesztyű és hasonló súrolásra vagy csiszolásra, a nem elekt romos
főző- vagy melegítőkészülék, a 7419 vtsz. alá tartozó konzerv doboz,
doboz és hasonló tárolóedény, szerszám jellegű áru, késműves áru, kanál,
merőkanál stb., dísztárgy, valamint higiéniai és tisztálkodási áru kivételével)

3

0

7418 20 00

Egészségügyi cikk és részei rézből (a 7417 vtsz. alá tartozó főző- vagy
melegítőkészülék és szerelvény kivételével)

3

0

7419 10 00

Lánc és részei rézből (az óralánc, nyaklánc és hasonló kivételével)

3

0

7419 91 00

Máshol nem említett rézgyártmány, öntött, préselt, sajtolt vagy ková csolt,
de tovább nem megmunkált

3

0

7419 99 10

Drótszövet (beleértve a végtelen szalagot is), rács és sodronyfonat réz
huzalból, valamint rács nyújtott és hasított rézlemezből (a drótszövet
fémszálból burkoláshoz, kárpitozáshoz és hasonló használatra, folyósí
tószerrel bevont rézszövet keményforrasztáshoz, drótszövetből, rácsból és
sodronyfonatból készített kézi szita vagy géprész kivételével)

4,3

0

7419 99 30

Rugó rézből (az óra- és hajszálrugó, a rugós alátét és egyéb záróalátét
kivételével)

4

0

7419 99 90

M. n. s. rézáru

3

0

7501 10 00

Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék)

mentes

0

7501 20 00

Zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke (a
nyers nikkel kivételével)

mentes

0

7502 10 00

Megmunkálatlan ötvözetlen nikkel

mentes

0

7502 20 00

Megmunkálatlan nikkelötvözet

mentes

0
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7503 00 10

Hulladék és törmelék ötvözetlen nikkelből (az ingot vagy más meg
munkálatlan forma újraolvasztott nikkelhulladékból és -törmelékből, az
ötvözetlen nikkelt tartalmazó hamu és -üledék és a primer elem és pri mer
telep és elektromos akkumulátor törmeléke és hulladéka kivételé vel)

mentes

0

7503 00 90

Hulladék és törmelék nikkelötvözetből (az ingot vagy más megmunká
latlan forma újraolvasztott nikkelövözet-hulladékból és -törmelékből,
nikkelötvözetet tartalmazó hamu és -üledék és a primer elem és primer telep
és elektromos akkumulátor törmeléke és hulladéka kivételével)

mentes

0

7504 00 00

Nikkelpor és -pehely (a zsugorított nikkel-oxid kivételével)

mentes

0

7505 11 00

M. n. s. rúd, -profil és -huzal ötvözetlen nikkelből (a szigetelt elektro
mos termékek kivételével)

mentes

0

7505 12 00

M. n s. rúd, -profil és -huzal nikkelötvözetből (a szigetelt elektromos
termék kivételével)

2,9

0

7505 21 00

Huzal ötvözetlen nikkelből (a szigetelt elektromos termékek kivételével)

mentes

0

7505 22 00

Huzal nikkelötvözetből (a szigetelt elektromos termékek kivételével)

2,9

0

7506 10 00

Lap, -lemez, -szalag és -fólia ötvözetlen nikkelből (a nyújtott és hasított
lapból, lemezből és szalagból készült rács kivételével)

mentes

0

7506 20 00

Lap, -lemez, -szalag és -fólia nikkelötvözetből (a nyújtott és hasított lap
ból, lemezből és szalagból készült rács kivételével)

3,3

0

7507 11 00

Cső ötvözetlen nikkelből

mentes

0

7507 12 00

Cső nikkelötvözetből

mentes

0

7507 20 00

Nikkelcső vagy -csőszerelvény

2,5

0

7508 10 00

Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat nikkelhuzalból

mentes

0

7508 90 00

Máshol nem említett áru nikkelből

mentes

0

7601 10 00

Megmunkálatlan ötvözetlen alumínium

6

5

7601 20 10

Megmunkálatlan, elsősorban alumíniumot tartalmazó ötvözet

6

5
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7601 20 91

Megmunkálatlan másodlagos alumíniumötvözet, ingot vagy folyékony
formában

6

5

7601 20 99

Megmunkálatlan másodlagos alumíniumötvözet (az ingot vagy folyé kony
formájú kivételével)

6

5

7602 00 11

Esztergaforgács, gyaluforgács, forgácsapríték, marási hulladék, fűrészpor és
reszelék, aluminiumból; legfeljebb 0,2 mm vastagságú (alátét nélkül)
színezett, bevont vagy bonderezett lemez vagy fólia hulladéka, alumi
niumból

mentes

0

7602 00 19

Alumíniumhulladék, ideértve a hibás munkadarabokat, valamint a gyár tási
vagy feldolgozási folyamat során használhatatlanná vált munkada rabokat
is (a salak, reve és egyéb, vas- és acélgyártásból származó, szili kát, ingot
vagy egyéb elsődleges formában visszanyerhető alumíniumot tartalmazó
hulladék, újraolvasztott alumíniumhulladékból és -törmelék ből, valamint az
alumíniumgyártásból származó hamu és üledék, vala mint a 7602 00 11
alszám alá tartozó hulladék kivételével)

mentes

0

7602 00 90

Alumíniumtörmelék (a salak, reve és hasonló vas- és acélgyártásból,
szilikát formában visszanyerhető alumíniumtartalommal, ingot vagy más
hasonló megmunkálatlan forma újraolvasztott alumíniumhulladék ból és törmelékből, valamint az alumíniumgyártásból származó hamu és üledék
kivételével)

mentes

0

7603 10 00

Nem lemezes szerkezetű alumíniumpor (az alumíniumpellet

kivételével)

5

0

7603 20 00

Lemezes szerkezetű alumíniumpor, valamint alumíniumpehely (az alu
míniumpellet és -flitter kivételével)

5

0

7604 10 10

Rúd ötvözetlen alumíniumból

7,5

0

7604 10 90

M. n. s. profil ötvözetlen alumíniumból

7,5

0

7604 21 00

M. n. s. üreges profil alumíniumötvözetből

7,5

0

7604 29 10

Rúd alumíniumötvözetből

7,5

0

7604 29 90

M. n. s. szilárd profil alumíniumötvözetből

7,5

0

7605 11 00

Huzal ötvözetlen alumíniumból, ha legnagyobb keresztmetszeti átmé rője
meghaladja a 7 mm-t (a sodort huzal, kábel, fonott szalag és ha sonló
és a 7614 vtsz. alá tartozó más áru és a szigetelt elektromos hu zal
kivételével)

7,5

0

7605 19 00

Huzal ötvözetlen alumíniumból, ha legnagyobb keresztmetszeti átmé rője
legfeljebb 7 mm (a sodort huzal, kábel, kötél és a 7614 vtsz. alá tartozó
más áru, a szigetelt elektromos huzal, a hangszerhúr kivételé vel)

7,5

0

7605 21 00

Huzal alumíniumötvözetből, ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője
meghaladja a 7 mm-t (a sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló és
a 7614 vtsz. alá tartozó más áru és a szigetelt elektromos huzal ki
vételével)

7,5

0
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7605 29 00

Huzal alumíniumötvözetből, ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője
legfeljebb 7 mm (a sodort huzal, kábel, kötél és a 7614 vtsz. alá tar
tozó más áru, a szigetelt elektromos huzal, a hangszerhúr kivételével)

7,5

0

7606 11 10

Lap, -lemez és -szalag ötvözetlen alumíniumból, 0,2 mm-t meghaladó
vastagságú, téglalap vagy négyzet alakú, festett, lakkozott vagy műa
nyaggal bevont

7,5

0

7606 11 91

Lap, -lemez és -szalag ötvözetlen alumíniumból, 0,2 mm-t meghaladó, de 3
mm-nél kisebb vastagságú, négyzet vagy téglalap alakú (a festett,
lakkozott vagy műanyaggal bevont, valamint a nyújtott és hasított le
mez, lap és szalag kivételével)

7,5

0

7606 11 93

Lap, -lemez és -szalag ötvözetlen alumíniumból, legalább 3 mm, de 6
mm-nél kisebb vastagsággal, négyzet vagy téglalap alakú (a festett,
lakkozott vagy műanyaggal bevont kivételével)

7,5

0

7606 11 99

Lap, -lemez és -szalag ötvözetlen alumíniumból, legalább 6 mm-nél ki
sebb vastagsággal, négyzet vagy téglalap alakú (a festett, lakkozott vagy
műanyaggal bevont kivételével)

7,5

0

7606 12 10

Szalag alumíniumötvözetből, velencei redőnyhöz

7,5

0

7606 12 50

Lap, -lemez és -szalag alumíniumötvözetből, a 0,2 mm-nél nagyobb
vastagsággal, négyzet vagy téglalap alakú, festett, lakkozott vagy műa
nyaggal bevont (a velencei redőnyhöz való szalag kivételével)

7,5

0

7606 12 91

Lap, -lemez és -szalag alumíniumötvözetből, a 0,2 mm-nél nagyobb, de 3
mm-nél kisebb vastagsággal, négyzet vagy téglalap alakú (a festett,
lakkozott vagy műanyaggal bevont, a velencei redőnyhöz való szalag,
valamint a nyújtott és hasított lemez, lap és szalag kivételével)

7,5

0

7606 12 93

Lap, -lemez és -szalag alumíniumötvözetből, legalább 3 mm, de 6 mmnél kisebb vastagsággal, négyzet vagy téglalap alakú (a festett, lakkozott
vagy műanyaggal bevont kivételével)

8

0

7606 12 99

Lap, -lemez és -szalag alumíniumötvözetből, legalább 6 mm vastagság
gal, négyzet vagy téglalap alakú (a festett, lakkozott vagy műanyaggal
bevont kivételével)

7,5

0

7606 91 00

Lap, -lemez és -szalag ötvözetlen alumíniumból, a 0,2 mm-nél nagyobb
vastagsággal (a négyzet vagy téglalap kivételével)

7,5

0

7606 92 00

Lap, -lemez és -szalag ötvözetlen alumíniumötvözetből, a 0,2 mm-nél
nagyobb vastagsággal (a négyzet vagy téglalap kivételével)

7,5

0

7607 11 10

Alumíniumfólia alátét nélkül, hengerelve, de tovább nem megmun
kálva, 0,021 mm-nél kisebb vastagsággal (a 3212 vtsz. alá tartozó nyo
mófólia és a fóliából készült karácsonyfadísz kivételével)

7,5

0
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7607 11 90

Alumíniumfólia alátét nélkül, hengerelve, de tovább nem megmun
kálva, legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagsággal (a
3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia és a fóliából készült karácsonyfa dísz
kivételével)

7,5

0

7607 19 10

Alumíniumfólia alátét nélkül, hengerelve és tovább megmunkálva,
0,021 mm-nél kisebb vastagsággal (a 3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia és a
fóliából készült karácsonyfadísz kivételével)

7,5

0

7607 19 91

Alumíniumfólia alátét nélkül, hengerelve és megmunkálva, legalább
0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagsággal, öntapadó (a 3212 vtsz. alá
tartozó nyomófólia és a fóliából készült karácsonyfadísz kivételével)

7,5

0

7607 19 99

Alumíniumfólia alátét nélkül, hengerelve és megmunkálva, legalább
0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagsággal (alátét nélkül), nem önta
padó (a 3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia és a fóliából készült kará
csonyfadísz kivételével)

7,5

0

7607 20 10

Alumíniumfólia alátéttel, ha vastagsága (alátét nélkül) 0 021 mm-nél ki
sebb (a 3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia és a fóliából készült kará
csonyfadísz kivételével)

10

0

7607 20 91

Alumíniumfólia alátéttel, hengerelve és megmunkálva, legalább 0,021
mm, de legfeljebb 0,2 mm vastagsággal (alátét nélkül), öntapadó (a 3212
vtsz. alá tartozó nyomófólia és a fóliából készült karácsonyfa dísz
kivételével)

7,5

0

7607 20 99

Alumíniumfólia alátéttel, legalább 0,021 mm, de legfeljebb 0,2 mm
vastagsággal (alátét nélkül), nem öntapadó (a 3212 vtsz. alá tartozó
nyomófólia és a fóliából készült karácsonyfadísz kivételével)

7,5

0

7608 10 00

Alumíniumcső ötvözetlen alumíniumból (az üreges profil kivételével)

7,5

0

7608 20 20

Alumíniumcső alumíniumötvözetből,hegesztve (az üreges profil kivéte
lével)

7,5

0

7608 20 81

Cső és csővezeték alumíniumötvözetből, extrudálva, de tovább nem
megmunkálva (az üreges profil kivételével)

7,5

0

7608 20 89

Cső és csővezeték alumíniumötvözetből (a hegesztett, az extrudált, de
tovább nem megmunkált és az üreges profil kivételével)

7,5

0

7609 00 00

Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab,
csőtoldat)

5,9

0

575

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

7610 10 00

Ajtó, ablak és ezek kerete és ajtóküszöb, alumíniumból (az ajtóvasalat
kivételével)

6

0

7610 90 10

Híd és hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop, alumíniumból

7

0

7610 90 90

Máshol nem említett alumíniumszerkezet és részei és máshol nem em
lített, szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, profil, cső
és hasonló termék alumíniumból (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott
épület, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint az ajtóküszöb, híd és
hídrész, torony és rácsszerkezetű oszlop kivételével)

6

0

7611 00 00

Alumínium-tartály, -ciszterna, -tárolókád és hasonló tárolóedény bár
milyen anyag (a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivételé vel)
tárolására, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszi getelve is,
de mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül (a kifeje zetten egy
vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóe dény
kivételével)

6

0

7612 10 00

Összenyomható, cső alakú tartály alumíniumból

6

0

7612 90 10

Merev, cső alakú tartály alumíniumból

6

0

7612 90 20

Aeroszolokhoz használt tartály alumíniumból

6

0

7612 90 91

M. n. s. hordó, dob, kanna, doboz és hasonló tartály alumíniumból,
bármilyen anyag (a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivéte
lével) tárolására, 50 l-nél nagyobb, de legfeljebb 300 liter űrtartalom mal

6

0

7612 90 98

M. n. s. hordó, dob, kanna, doboz és hasonló tartály alumíniumból,
bármilyen anyag (a sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz kivéte
lével) tárolására, 50 l-nél kisebb űrtartalommal (az összenyomható, cső
alakú tartály, a merev, cső alakú tartály és az aeroszolokhoz használt
tartály kivételével)

6

0

7613 00 00

Alumíniumtartály sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolá sára

6

0

7614 10 00

Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló alumíniumból, acélmaggal (az
ilyen szigetelt elektromos termék kivételével)

6

0

7614 90 00

Sodort huzal, kábel, kötél és hasonló áru alumíniumból (az acélmagú és a
szigetelt elektromos termékek kivételével)

6

0

7615 11 00

Edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra és csiszolásra alumí
niumból (a higiéniai és tisztálkodási áru kivételével)

6

0

7615 19 10

Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, ezek részei, öntött alumí
niumból, öntve (a kanna, doboz és a 7612 vtsz. alá tartozó más edény,
szerszám jellegű áru, kanál, merőkanál, és a 8211–8215 vtsz. alá tar
tozó más áru, dísztárgy, szerelvény és higiéniai és tisztálkodási áru kivé
telével)

6

0
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7615 19 90

Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, ezek részei, alumíniumból,
nem öntve (az alumínium edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súro
lásra és csiszolásra, kanna, doboz és a 7612 vtsz. alá tartozó más edény,
szerszám jellegű áru, kanál, merőkanál, villa és a 8211– 8215 vtsz. alá
tartozó más áru, dísztárgy, szerelvény és higiéniai és tisz tálkodási áru
kivételével)

6

0

7615 20 00

Egészségügyi cikk és részei alumíniumból (a kanna, doboz és
a 7612 vtsz. alá tartozó más edény és szerelvény kivételével)

6

0

7616 10 00

Szög, széles fejű rövid szög, ácskapocs, csavar, fejescsavar, csavaranya,
csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, alátét és hasonló
cikk alumíniumból (a fűzőkapocs szalagban, csavarmenetes dugó, záró
kupak és hasonló kivételével)

6

0

7616 91 00

Drótszövet, rács, sodronyfonat és kerítésfonat alumínium-huzalból (a
drótszövet fémszálból burkoláshoz, kárpitozáshoz és hasonló hasz nálatra,
valamint drótszövetből, rácsból és sodronyfonatból készített kézi szita vagy
géprész kivételével)

6

0

7616 99 10

M. n. s. alumíniumgyártmány, öntve

6

0

7616 99 90

M. n. s. alumíniumgyártmány, nem öntve

6

0

7801 10 00

Megmunkálatlan finomított ólom

2,5

0

7801 91 00

Megmunkálatlan ólom antimont (mint legfontosabb egyéb elemet) tar
talmazó

2,5

0

7801 99 10

Megmunkálatlan ólom, legalább 0,02 tömegszázalék ezüsttartalommal,
finomításra (kohóólom)

mentes

0

7801 99 91

Megmunkálatlan ólomötvözet (a legfontosabb egyéb elemként antimont
tartalmazó és a legalább 0,02 tömegszázalék ezüstöt tartalmazó, fino
mításra (kohóólom) kivételével)

2,5

0

7801 99 99

Megmunkálatlan ólom (a legfontosabb egyéb elemként antimont tartal
mazó és a legalább 0,02 tömegszázalék ezüstöt tartalmazó, finomításra
(kohóólom), az ólomötvözet és a finomított ólom kivételével)

2,5

0

7802 00 00

Ólomhulladék és -törmelék (az ólomgyártásból származó hamu és üle dék
(2620 vtsz.), és ingot vagy más hasonló megmunkálatlan forma új
raolvasztott ólomhulladékból és -törmelékből, (7801 vtsz.), valamint
primer elem és primer telep és elektromos akkumulátor törmeléke és
hulladéka kivételével)

mentes

0

7804 11 00

Ólomlap, -szalag és -fólia, (megerősítő alap nélkül) legfeljebb 0,2 mm
vastagságú

5

0
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5

0

7804 19 00

Ólomlemez, ólomlap, -szalag és -fólia, (megerősítő alap nélkül) 0,2
mm-t meghaladó vastagságú

7804 20 00

Ólompor és -pehely (az ólomszemcse és a 8308 vtsz. alá tartozó flitter
kivételével)

mentes

0

7806 00 10

Konténer, sugárzást gátló ólomtetővel, radioaktív anyagok szállítására
(Euratom) (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és
felszerelt tárolóedény kivételével)

mentes

0

7806 00 30

M. n. s. ólomrúd, -profil és -huzal

5

0

7806 00 50

Ólomcső és csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab,
csőtoldat)

5

0

7806 00 90

M. n. s. ólomáru

5

0

7901 11 00

Megmunkálatlan ötvözetlen cink, legalább 99,99 tömegszázalék cink
tartalommal

2,5

0

7901 12 10

Megmunkálatlan ötvözetlen cink, legalább 99,95 tömegszázalék, de
99,99 tömegszázaléknál kevesebb cinktartalommal

2,5

0

7901 12 30

Megmunkálatlan ötvözetlen cink, legalább 98,5 tömegszázalék, de
99,95 tömegszázaléknál kevesebb cinktartalommal

2,5

0

7901 12 90

Megmunkálatlan ötvözetlen cink, legalább 97,5 tömegszázalék, de 98,5
tömegszázaléknál kevesebb cinktartalommal

2,5

0

7901 20 00

Megmunkálatlan cinkötvözet

2,5

0

7902 00 00

Cinkhulladék és -törmelék (a cinkgyártásból származó hamu és üledék
(2620 vtsz.), ingot vagy más hasonló megmunkálatlan forma újraol
vasztott cinkhulladékból és -törmelékből (7901 vtsz.), valamint primer
elem és primer telep és elektromos akkumulátor törmeléke és hulla déka
kivételével)

mentes

0

7903 10 00

Cinkpor

2,5

0

7903 90 00

Cinkszemcse és -pehely (a cinkpellet és a 8308 vtsz. alá tartozó flitter és a
cinkpor kivételével)

2,5

0

7904 00 00

M, n. s. cinkrúd, -profil és -huzal

5

0

7905 00 00

Cinklap, -lemez, -szalag és -fólia

5

0
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7907 00 10

Cinkcső és -csőszerelvény, (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab,
csőtoldat)

5

0

7907 00 90

M. n. s. cinkáru

5

0

8001 10 00

Megmunkálatlan ötvözetlen ón

mentes

0

8001 20 00

Megmunkálatlan ónötvözet

mentes

0

8002 00 00

Ónhulladék és -törmelék (a 2620 vtsz. alá tartozó ón gyártásából szár
mazó hamu és üledék és olvasztott ónhulladékból és -törmelékből szár
mazó, a 8001 vtsz. alá tartozó ingot vagy más hasonló megmunkálat lan
ón kivételével)

mentes

0

8003 00 00

M. n. s. ónrúd, -profil és -huzal

mentes

0

8007 00 10

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

mentes

0

8007 00 30

Ónfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is),
legfeljebb 0,2 mm vastagsággal (alátét nélkül); ónpor és -pehely (az
ónszemcse és a 8308 vtsz. alá tartozó flitter

mentes

0

8007 00 50

Óncső, -csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtol
dat)

mentes

0

8007 00 90

M. n. s. áru ónból

mentes

0

8101 10 00

Volfrámpor

5

0

8101 94 00

Megmunkálatlan volfrám, beleértve a zsugorítással nyert volfrámrudat is

5

0

8101 96 00

Volfrámhuzal

6

0

8101 97 00

Volfrámhulladék és -törmelék (a volfrámtartalmú hamu és üledék kivé
telével)

mentes

0

8101 99 10

M. n. s. volfrámrúd (a zsugorítással nyert kivételével), -profil, -lap, -le
mez, -szalag és -fólia

6

0

8101 99 90

M. n. s. áru volfrámból

7

0

8102 10 00

Molibdénpor

4

0

8102 94 00

Megmunkálatlan molibdén, beleértve a zsugorítással nyert rudat is

3

0
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5

0

6,1

0

mentes

0

7

0

8102 95 00

M. n. s. molibdénrúd (a zsugorítással nyert kivételével), -profil, -lap, -le
mez, -szalag és -fólia

8102 96 00

Molibdénhuzal

8102 97 00

Molibdénhulladék és -törmelék (a molibdéntartalmú hamu és üledék ki
vételével)

8102 99 00

M. n. s. áru molibdénből

8103 20 00

Megmunkálatlan tantál, beleértve a zsugorítással nyert tantálrudat is;
tantálpor

mentes

0

8103 30 00

Tantálhulladék és -törmelék (a tantáltartalmú hamu és üledék kivételé vel)

mentes

0

8103 90 10

M. n. s. tantálrúd (a zsugorítással nyert kivételével), -profil, -lap, -lemez,
-szalag és -fólia

3

0

8103 90 90

M. n. s. áru tantálból

4

0

8104 11 00

Megmunkálatlan magnézium legalább 99,8 tömegszázalék magnézium
tartalommal

5,3

0

8104 19 00

Megmunkálatlan magnézium 99,8 tömegszázaléknál kevesebb magné
ziumtartalommal

4

0

8104 20 00

Magnézium hulladék és -törmelék (a magnéziumtartalmú hamu és üle
dék, valamint a méret szerint osztályozott reszelék, forgács és szemcse
kivételével)

mentes

0

8104 30 00

Magnéziumreszelék, forgács és szemcse méret szerint osztályozva; mag
néziumpor

4

0

8104 90 00

M. n. s. áru magnéziumból

4

0

8105 20 00

Kobaltszulfid-fémkeverék és a kobalt-előállítás más közbeeső terméke;
megmunkálatlan kobalt; kobaltpor

mentes

0

8105 30 00

Kobalthulladék és -törmelék (a kobalttartalmú hamu és üledék kobalt
hulladék kivételével)

mentes

0

8105 90 00

M. n. s. áru kobaltból

3

0

8106 00 10

Megmunkálatlan bizmut; bizmutpor; bizmuthulladék és -törmelék (a
bizmutot tartalmazó hamu és üledék kivételével)

mentes

0
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8106 00 90

M. n. s. áru bizmutból

2

0

8107 20 00

Megmunkálatlan kadmium; kadmiumpor

3

0

8107 30 00

Kadmiumhulladék és -törmelék (a kadmiumtartalmú hamu és üledék
kivételével)

mentes

0

8107 90 00

M. n. s. áru kadmiumból

4

0

8108 20 00

Megmunkálatlan titán; titánpor

5

0

8108 30 00

Titánhulladék és -törmelék (a titántartalmú hamu és üledék kivételével)

5

0

8108 90 30

M. n. s. titánrúd, -profil és -huzal

7

0

8108 90 50

Titánlap, -lemez, -szalag és -fólia

7

0

8108 90 60

Titáncső

7

0

8108 90 90

M. n. s. áru titánból

7

0

8109 20 00

Megmunkálatlan cirkónium; cirkóniumpor

5

0

8109 30 00

Cirkóniumhulladék és -törmelék (a cirkóniumtartalmú hamu és üledék
kivételével)

mentes

0

8109 90 00

M. n. s. áru cirkóniumból

9

0

8110 10 00

Megmunkálatlan antimon; antimonpor

7

3

8110 20 00

Antimonhulladék és -törmelék (az antimontartalmú hamu és üledék ki
vételével)

mentes

0

8110 90 00

M. n. s. áru antimonból

7

0

8111 00 11

Megmunkálatlan mangán; mangánpor

mentes

0

8111 00 19

Mangánhulladék és -törmelék (a mangántartalmú hamu és üledék kivé
telével)

mentes

0

8111 00 90

M. n. s. áru mangánból

5

0

8112 12 00

Megmunkálatlan berillium; berilliumpor

mentes

0

8112 13 00

Berilliumhulladék és -törmelék (a berilliumtartalmú hamu és üledék ki
vételével)

mentes

0
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3

0

mentes

0

3

0

mentes

0

5

0

1,5

0

mentes

0

8112 19 00

M. n. s. áru berilliumból

8112 21 10

Krómötvözet 10 tömegszázaléknál nagyobb nikkeltartalommal, meg
munkálatlan; ezen ötvözet pora (a krómtartalmú hamu és üledék, vala
mint az ilyen krómötvözet kivételével)

8112 21 90

Megmunkálatlan króm; krómpor (a 10 tömegszázakéknál nagyobb nik
keltartalmú krómövtvözetek kivételével)

8112 22 00

Krómhulladék és -törmelék (a krómtartalmú hamu és üledék és 10 tö
megszázalékot meghaladó nikkeltartalmú krómötvözet kivételével)

8112 29 00

M. n. s. áru krómból

8112 51 00

Megmunkálatlan tallium; talliumpor

8112 52 00

Talliumhulladék és -törmelék (a talliumtartalmú hamu és üledék kivéte
lével)

8112 59 00

M. n. s. áru talliumból

3

0

8112 92 10

Megmunkálatlan hafnium (celtium); hafniumpor; hafniumhulladék és
-törmelék (a hafniumtartalmú hamu és üledék kivételével)

3

0

8112 92 21

Nióbium- (kolumbium), rénium-, gallium-, indium-, vanádium- és ger
mániumhulladék és -törmelék (az e fémeket tartalmazó hamu és üledék
kivételével)

mentes

0

8112 92 31

Megmunkálatlan nióbium (kolumbium) és rénium; nióbium- (kolum
bium-) és réniumpr

3

0

8112 92 81

Megmunkálatlan indium; indiumpor

2

0

8112 92 89

Megmunkálatlan gallium; galliumpor

1,5

0

8112 92 91

Megmunkálatlan vanádium; vanádiumpor; vanádiumhulladék és -tör
melék (a vanádiumtartalmú hamu és üledék kivételével)

mentes

0

8112 92 95

Megmunkálatlan germánium; germániumpor

4,5

0

8112 99 20

M. n. s. termék hafniumból (celtium) és germániumból

7

0

8112 99 30

M. n. s. termék nióbiumból (kolumbium) és réniumból

9

0

8112 99 70

M. n. s. termék galliumból, indiumból és vanádiumból

3

0

8113 00 20

Megmunkálatlan cermet

4

0
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mentes

0

5

0

8113 00 40

Cermethulladék és -törmelék (a cermettartalmú hamu és üledék kivéte
lével)

8113 00 90

M. n. s. áru cermetből

8201 10 00

Ásó és lapát nem nemesfém munkavégző résszel

1,7

0

8201 20 00

Villa, beleértve a vasvillát is, nem nemesfém munkavégző résszel

1,7

0

8201 30 00

Csákánykapa, csákány, kapa és gereblye nem nemesfém munkavégző
résszel (a jégcsákány kivételével)

1,7

0

8201 40 00

Fejsze, horgas kacsozókés és hasonló vágószerszám nem nemesfém
munkavégző résszel (a jégcsákány kivételével)

1,7

0

8201 50 00

Kertészolló és hasonló egykezes fanyeső olló és metszőolló, beleértve a
baromfiollót is, nem nemesfém munkavégző résszel

1,7

0

8201 60 00

Sövénynyíró olló, kétkezes ágnyeső olló és hasonló kétkezes olló nem
nemesfém munkavégző résszel

1,7

0

8201 90 00

Kasza, sarló, szénavágó kés, rönkhasító ék és más mezőgazdasági, ker
tészeti vagy erdőgazdasági kéziszerszám nem nemesfém munkavégző
résszel (az ásó, lapát, villa, csákánykapa, csákány, kapa, gereblye, fejsze,
horgas kacsozókés és hasonló vágószerszám, baromfiolló, kertészolló és
hasonló egykezes fanyeső olló és metszőolló, sövénynyíró olló, két kezes
ágnyeső olló és hasonló kétkezes olló kivételével)

1,7

0

8202 10 00

Kézifűrész nem nemesfém munkavégző résszel (a motoros fűrész kivé
telével);

1,7

0

8202 20 00

Szalagfűrészlap nem nemesfémből

1,7

0

8202 31 00

Körfűrészlap, beleértve a hasító- vagy horonyvágófűrész-lapot is, nem
nemesfémből, acél munkavégző résszel

2,7

0

8202 39 00

Körfűrészlap, beleértve a hasító- vagy horonyvágófűrész-lapot is, nem
nemesfémből, acéltól különböző anyagból készült munkavégző résszel

2,7

0

8202 40 00

Láncfűrészlap nem nemesfémből

1,7

0

8202 91 00

Egyenesfűrészlap, nem nemesfémből, fémmegmunkálásra

2,7

0
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8202 99 11

Fűrészlap, beleértve a fogazatlan fűrészlapot is, nem nemesfémből, acél
munkavégző résszel, fémmegmunkálásra (a szalagfűrészlap, körfűrész lap
és egyenesfűrészlap kivételével)

2,7

0

8202 99 19

Fűrészlap, beleértve a fogazatlan fűrészlapot is, nem nemesfémből, acél
munkavégző résszel, fémtől eltérő anyag megmunkálásához (a szalagfű
részlap, körfűrészlap, hasító- vagy horonyvágófűrész-lap és egyenesfű
részlap kivételével)

2,7

0

8202 99 90

Fűrészlap, beleértve a fogazatlan fűrészlapot is, nem nemesfémből, acél tól
eltérő anyagből készült munkavégző résszel (a szalagfűrészlap, kör
fűrészlap, hasító- vagy horonyvágófűrész-lap és egyenesfűrészlap kivé
telével)

2,7

0

8203 10 00

Reszelő, ráspoly és hasonló kéziszerszám nem nemesfémből

1,7

0

8203 20 10

Csipesz nem orvosi célra nem nemesfémből

1,7

0

8203 20 90

Fogó, beleértve a csípőfogót is, harapófogó és hasonló kéziszerszám
nem nemesfémből (a csipesz kivételével)

1,7

0

8203 30 00

Fémvágó olló és hasonló kéziszerszám nem nemesfémből

1,7

0

8203 40 00

Csővágó, csapszegvágó, lyukasztószerszám és hasonló kéziszerszám nem
nemesfémből

1,7

0

8204 11 00

Kézi csavarkulcs és villáskulcs, beleértve a forgatónyomaték-mérő csa
varkulcsot is, nem nemesfémből, nem állítható

1,7

0

8204 12 00

Kézi csavarkulcs és villáskulcs, beleértve a forgatónyomaték-mérő csa
varkulcsot is, nem nemesfémből, állítható (a dugócsavarkulcs kivételé
vel)

1,7

0

8204 20 00

Cserélhető csőkulcs, fogóval is, nem nemesfémből

1,7

0

8205 10 00

Kézi fúró, menetvágó vagy menetfúró kéziszerszám

1,7

0

8205 20 00

Kalapács és pöröly nem nemesfém munkavégző résszel

3,7

0

8205 30 00

Gyalu, véső, homorúvéső és hasonló famegmunkáló vágószerszám

3,7

0

8205 40 00

Kézi csavarhúzó

3,7

0

8205 51 00

M. n. s. háztartási kéziszerszám, nem gépi, nem nemesfém munka
végző résszel

3,7

0

8205 59 10

M. n. s. kéziszerszám kőművesek, mintázók, betonozók, vakolók és fes
tők részére, nem nemesfémből

3,7

0
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8205 59 30

Tölténnyel működő szegecselő, fali ék elhelyező stb. kéziszerszám

2,7

0

8205 59 90

M. n. s. kéziszerszám, beleértve a gyémánthegyű üvegvágót is, nem ne
mesfémből

2,7

0

8205 60 00

Forrasztólámpa és hasonló (a gázzal működő hegesztőlámpa kivételé vel)

2,7

0

8205 70 00

Satu, befogópofa és hasonló (a szerszámgéptartozék és -alkatrész kivé
telével)

3,7

0

8205 80 00

Üllő; hordozható kovácstűzhely; állványra szerelt, kézi vagy lábmeghaj
tással működő köszörűkő

2,7

0

8205 90 00

Készlet, az előző alszámok alá tartozó két vagy több szerszámból ösz
szeállítva

3,7

0

8206 00 00

A 8202–8205 vtsz. alá tartozó két vagy több szerszámból összeállított
készlet, a kiskereskedelemben szokásos módon, készletben kiszerelve

3,7

0

8207 13 00

Sziklafúró vagy talajfúró szerszám, cserélhető, zsugorított metálkarbid ból
vagy cermetből készült munkavégző résszel

2,7

0

8207 19 10

Sziklafúró vagy talajfúró szerszám, cserélhető, gyémánt vagy agglome rált
gyémánt munkavégző résszel

2,7

0

8207 19 90

Sziklafúró vagy talajfúró szerszám, cserélhető, zsugorított metálkarbid tól,
cermettől, gyémánttól vagy agglomerált gyémánttól eltérő anyagból készült
munkavégző résszel

2,7

0

8207 20 10

Cserélhető süllyeszték fémhúzáshoz vagy -extrudáláshoz, gyémánt vagy
agglomerált gyémánt munkavégző résszel

2,7

0

8207 20 90

Cserélhető süllyeszték fémhúzáshoz vagy -extrudáláshoz, gyémánttól vagy
agglomerált gyémánttól eltérő anyagból készült munkavégző rész szel

2,7

0

8207 30 10

Cserélhető sajtoló-, csákoló- vagy lyukasztószerszám fémmegmunká lásra

2,7

0

8207 30 90

Cserélhető sajtoló-, csákoló- vagy lyukasztószerszám, fémtől eltérő
anyag megmunkálására

2,7

0

8207 40 10

Cserélhető menetfúró szerszám

2,7

0
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8207 40 30

Cserélhető menetvágó szerszám

2,7

0

8207 40 90

Menetfúró vagy menetvágó szerszám fémtől eltérő anyaghoz, cserél hető

2,7

0

8207 50 10

Fúrószerszám, cserélhető, gyémánt vagy agglomerált gyémánt munka
végző résszel (a sziklafúró vagy talajfúró szerzsám és a menetfúró szer
szám kivételével)

2,7

0

8207 50 30

Cserélhető falfúró, gyémánttól vagy agglomerált gyémánttól eltérő
anyagból készült munkavégző résszel

2,7

0

8207 50 50

Cserélhető szerszám fémfúráshoz, zsugorított metálkarbidból vagy cer
metből készült munkavégző résszel (a menetfúró kivételével)

2,7

0

8207 50 60

Cserélhető fúrószerszám fémmegmunkálásra, gyorsacél munkavégző
résszel (a menetfúró kivételével)

2,7

0

8207 50 70

Cserélhető szerszám fémfúráshoz, gyémánttól vagy agglomerált gyé
mánttól, zsugorított metálkarbidtól, cermettől és gyorsacéltól eltérő
anyagból készült munkavégző résszel (a menetfúró kivételével)

2,7

0

8207 50 90

Fúrószerszám, cserélhető, fémtől eltérő anyag megmunkálásához, gyé
mánttól vagy agglomerált gyémánttól eltérő anyagból készült munka
végző résszel (a sziklafúró vagy talajfúró, falfúró és menetfúró kivételé
vel)

2,7

0

8207 60 10

Cserélhető furatmegmunkáló vagy üregelő szerszám, gyémánt vagy
agglomerált gyémánt munkavégző résszel

2,7

0

8207 60 30

Cserélhető furatmegmunkáló vagy fúrószerszám fémhez

2,7

0

8207 60 50

Cserélhető furatmegmunkáló szerszám, fémtől különböző anyaghoz, nem
gyémántból vagy agglomerált gyémántból készült munkavégző résszel

2,7

0

8207 60 70

Cserélhető üregelő szerszám fémhez

2,7

0

8207 60 90

Cserélhető üregelő szerszám, fémtől különböző anyaghoz, nem gyé
mántból vagy agglomerált gyémántból készült munkavégző résszel

2,7

0

8207 70 10

Cserélhető marószerszám fémhez, zsugorított metálkarbidból vagy cer
metből készült munkavégző résszel

2,7

0
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8207 70 31

Cserélhető szármaró szerszám fém marásához, zsugorított metálkarbid tól
vagy cermettől eltérő anyagból készült munkavégző résszel

2,7

0

8207 70 35

Cserélhető csigamaró fémmegmunkálásra, zsugorított metálkarbidtól vagy
cermettől eltérő anyagból készült munkavégző résszel

2,7

0

8207 70 38

Cserélhető marószerszám fémmegmunkálásra, zsugorított metálkarbid tól
vagy cermettől eltérő anyagból készült munkavégző résszel (a a szár maró
és a csigamaró kivételével)

2,7

0

8207 70 90

Cserélhető marószerszám fémtől eltérő anyag megmunkálásához

2,7

0

8207 80 11

Cserélhető szerszám fém esztergálásához, zsugorított metálkarbidból vagy
cermetből készült munkavégző résszel

2,7

0

8207 80 19

Cserélhető esztergaszerszám fémmegmunkálásra, zsugorított metálkar bidtól
vagy cermettől eltérő anyagból készült munkavégző résszel

2,7

0

8207 80 90

Cserélhető esztergaszerszám fémtől eltérő anyag megmunkálásához

2,7

0

8207 90 10

M. n. s. cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszám
hoz vagy szerszámgéphez, gyémánt vagy agglomerált gyémánt munka
végző résszel

2,7

0

8207 90 30

Csavarhúzó hegy nem nemesfémből

2,7

0

8207 90 50

Cserélhető fogazószerszám (a fogazáshoz használt marószerszám kivé
telével)

2,7

0

8207 90 71

M. n. s. cserélhető szerszám, kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszám
hoz vagy szerszámgéphez való, fémmegmunkálásra, zsugorított metál
karbidból vagy cermetből készült munkavégző résszel

2,7

0

8207 90 78

M. n. s. cserélhető szerszám, mechanikus vagy nem mechanikus kézi
szerszámhoz vagy szerszámgéphez való, fémtől eltérő anyag megmun
kálásához, zsugorított metálkarbidból vagy cermetből készült munka
végző résszel

2,7

0

8207 90 91

M. n. s. cserélhető szerszám, mechanikus vagy nem mechanikus kézi
szerszámhoz vagy szerszámgéphez való, fémmegmunkálásra, gyémánt tól
vagy agglomerált gyémánttól, zsugorított metálkarbidtól, cermettől és
gyorsacéltól eltérő anyagból készült munkavégző résszel

2,7

0

8207 90 99

M. n. s. cserélhető szerszám, mechanikus vagy nem mechanikus kézi
szerszámhoz vagy szerszámgéphez való, fémtől eltérő anyag megmun
kálásához, gyémánttól vagy agglomerált gyémánttól, zsugorított metál
karbidtól, cermettől és gyorsacéltól eltérő anyagból készült munka
végző résszel

2,7

0
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8208 10 00

Kés és vágópenge nem nemesfémből, géphez vagy mechanikus készü
lékhez, fémmegmunkálásra

1,7

0

8208 20 00

Kés és vágópenge nem nemesfémből, géphez vagy mechanikus készü
lékhez, fa megmunkáláshoz

1,7

0

8208 30 10

Körkés nem nemesfémből, konyhai készülékhez vagy élelmiszeripari
géphez

1,7

0

8208 30 90

Kés és vágópenge nem nemesfémből, konyhai készülékhez vagy élelmi
szeripari géphez (a körkés kivételével)

1,7

0

8208 40 00

Kés és vágópenge nem nemesfémből, mezőgazdasági, kertészeti vagy
erdőgazdasági géphez (a famegmunkáláshoz való kivételével)

1,7

0

8208 90 00

Kés és vágópenge nem nemesfémből, géphez vagy mechanikus készü
lékhez (a fém- vagy famegmunkáláshoz, konyhai készülékhez vagy élel
miszeripari géphez és a mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági
géphez való kivételével)

1,7

0

8209 00 20

Szabályozható betét szerszámhoz, nem szerelt, zsugorított fémkarbid ból
vagy cermetből

2,7

0

8209 00 80

Lapka, pálca, csúcs és hasonló nem szerelt szerszámrész zsugorított
fémkarbidból vagy cermetből (a szabályozható betét kivételével)

2,7

0

8210 00 00

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

2,7

0

8211 10 00

A 8211 vtsz. alá tartozó késekből összeállított, összeválogatott készlet;
olyan készlet, amelyben nagyobb számban van a 8211 vtsz. alá tartozó kés,
mint bármely más áru

8,5

0

8211 91 30

Asztali kés nyéllel és rögzített pengével rozsdamentes acélból

8,5

0

8211 91 80

Asztali kés mereven rögzített, nem nemesfém pengével (rozsdamentes
acélból készült nyél és penge nélkül, valamint a vajkés és halkés kivéte
lével)

8,5

0

8211 92 00

Kés rögzített, nem nemesfém pengével (a szénavágókés, machete, gépek
vagy mechanikus készülékek kése vagy vágópengéje, halkés, vajkés, bo
rotva és borotvapenge, valamint a 8214 vtsz. alá tartozó kések kivételé vel)

8,5

0

8211 93 00

Kés nem mereven rögzített (behajtható) pengével, beleértve a kertészkést is,
nem nemesfémből (a borotva kivételével)

8,5

0
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8211 94 00

Penge nem nemesfémből asztali késhez, zsebkéshez és a 8211 vtsz. alá
tartozó más késhez

6,7

0

8211 95 00

Késnyél nem nemesfémből asztali késhez, zsebkéshez és a 8211 vtsz. alá
tartozó más késhez

2,7

0

8212 10 10

Biztonsági borotva, nem cserélhető pengével, nem nemesfémből

2,7

0

8212 10 90

Nem elektromos borotva nem nemesfémből (a nem cserélhető pengéjű
biztonsági borotvapenge kivételével)

2,7

0

8212 20 00

Biztonsági borotvapenge nem nemesfémből, beleértve a borotvapenge
nyersdarabot szalagban is

2,7

0

8212 90 00

Nem elektromos borotva alkatrésze nem nemesfémből (a biztonsági
borotvapenge és borotvapenge nyersdarabot szalagban is, kivételével)

2,7

0

8213 00 00

Olló, szabóolló és hasonló olló, valamint ezek pengéi, nem nemesfém
ből (a sövénynyíró olló, kétkezes ágnyeső olló és hasonló kétkezes olló,
kertészolló és hasonló egykezes fanyeső olló és metszőolló és patavágó
olló kivételével)

4,2

0

8214 10 00

Papírvágó kés, levélbontó, korrektúrakés, ceruzahegyező és ezekhez való
penge, nem nemesfémből (a 83. árucsoportba tartozó gép és me chanikai
berendezés kivételével)

2,7

0

8214 20 00

Manikűr- vagy pedikűrkészlet és felszerelés, beleértve a körömreszelőt is,
nem nemesfémből (a közönséges olló kivételével)

2,7

0

8214 90 00

M. n. s. hajnyírógép, mészárosbárd vagy konyhai bárd és más késmű
vesáru nem nemesfémből

2,7

0

8215 10 20

A 8211 vtsz. alá tartozó egy vagy több késből és legalább azonos
számú, kanálból, villából és a 8215. vtsz. alá tartozó más cikkből ösz
szeállított készlet, nem nemesfémből, csak nemesfémmel bevont áruval

4,7

0

8215 10 30

A 8211 vtsz. alá tartozó egy vagy több késből és legalább azonos
számú, kanálból, villából és a 8215. vtsz. alá tartozó más cikkből ösz
szeállított készlet, rozsdamentes acélból, legalább egy, nemesfémmel be
vont áruval

8,5

0

8215 10 80

A 8211 vtsz. alá tartozó egy vagy több késből és legalább azonos
számú, kanálból, villából és a 8215. vtsz. alá tartozó más cikkből ösz
szeállított készlet, a rozsdamentes acéltól eltérő nem nemesfémből, leg
alább egy, nemesfémmel bevont áruval

4,,7

0

8215 20 10

A 8211 vtsz. alá tartozó egy vagy több késből és legalább azonos
számú, kanálból, villából és a 8215. vtsz. alá tartozó más cikkből ösz
szeállított készlet, rozsdamentes acélból, nemesfémmel bevont áru nél kül

8,5

0
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8215 20 90

A 8211 vtsz. alá tartozó egy vagy több késből és legalább azonos
számú, kanálból, villából és a 8215. vtsz. alá tartozó más cikkből ösz
szeállított készlet, a rozsdamentes acéltól eltérő nem nemesfémből, ne
mesfémmel bevont áru nélkül

4,7

0

8215 91 00

Nemesfém bevonatú kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, hal
kés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz nem ne
mesfémből (az olyan árukból összeállított készlet, mint a rákvágó és a
baromfiolló kivételével)

4,7

0

8215 99 10

Nem nemesfém bevonatú kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortala pát,
halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz
rozsdamentes acélból, nemesfémmel nem bevonva (az olyan árukból
összeállított készlet, mint a rákvágó és a baromfiolló kivételével)

8,5

0

8215 99 90

Nem nemesfém bevonatú kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortala pát,
halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz a
rozsdamentes acéltól eltérő nem nemesfémből, nemesfémmel nem bevonva
(az olyan árukból összeállított készlet, mint a rákvágó és a ba romfiolló
kivételével)

4,7

0

8301 10 00

Lakat nem nemesfémből

2,7

0

8301 20 00

Gépjárműzár nem nemesfémből Bútorzár nem nemesfémből

2,7

0

8301 30 00

Zár nem nemesfémből (a lakat és gépjármű- vagy bútorzár kivételével)

2,7

0

8301 40 11

Épületajtóknál használt hengerzár, nem nemesfémből

2,7

0

8301 40 19

Épületajtóknál használt zár, nem nemesfémből (a hengerzár és a lakat
kivételével)

2,7

0

8301 40 90

Zár nem nemesfémből (a lakat, valamint gépjárműhöz, bútorhoz vagy
épületajtóhoz való zár kivételével)

2,7

0

8301 50 00

Más kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes
zárószerkezet, nem nemesfémből

2,7

0

8301 60 00

Alkatrész lakathoz, zárhoz, más, kulcsos, illetve kombinációs műkö
désű zárószerkezethez vagy keretes zárószerkezethez, nem nemesfém ből

2,7

0

8301 70 00

Máshol nem említett különálló kulcs lakathoz és zárhoz, más kulcsos,
illetve kombinációs működésű zárószerkezethez és keretes zárószerke
zethez

2,7

0

8302 10 00

Mindenfajta sarokvas nem nemesfémből

2,7

0

8302 20 00

Bútorgörgő szerelvénnyel, nem nemesfémből

2,7

0

8302 30 00

Gépjárművasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk nem nemesfémből (a
sarokvas és bútorgörgő kivételével)

2,7

0
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8302 41 00

Épülethez használt vasalás, veret, szerelvény nem nemesfémből (a zár
kulccsal és a sarokvas kivételével)

2,7

0

8302 42 00

Bútorhoz használt vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk nem ne
mesfémből (a zár kulccsal, a sarokvas és a bútorgörgő kivételével)

2,7

0

8302 49 00

Vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk nem nemesfémből (a zár
kulccsal, más kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet és
keretes zárószerkezet, sarokvas, bútorgörgő és épülethez, gépjárműhöz vagy
bútorhoz használt vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk kivé telével)

2,7

0

8302 50 00

Fali ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthető
cikk nem nemesfémből

2,7

0

8302 60 00

Automatikus ajtócsukó nem nemesfémből

2,7

0

8303 00 10

Páncél burkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (safe), páncélláda, nem
nemesfémből

2,7

0

8303 00 30

Páncél burkolatú vagy páncéllal megerősített ajtó, és biztonsági rekesz
páncélszobához, nem nemesfémből

2,7

0

8303 00 90

Pénz- vagy okirattartó láda, doboz és hasonló, nem nemesfémből (a
páncél burkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (safe), páncél láda,
páncélszobához való ajtó és biztonsági rekesz kivételével)

2,7

0

8304 00 00

Iratgyűjtő doboz, kartotékdoboz, papírtartó tálca, papírtartó kosár, toll
tartó, irodai bélyegzőtartó és hasonló irodai vagy íróasztali felszerelés, nem
nemesfémből (a 9403 vtsz. alá tartozó irodai bútor és a papírhulla dék-tartó
kosár kivételével)

2,7

0

8305 10 00

Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény nem nemesfémből (a
rajzszög és a könyvekhez vagy üzleti könyvekhez való kapocs, csat
kivételével)

2,7

0

8305 20 00

Fűzőkapocs nem nemesfémből

2,7

0

8305 90 00

Levélkapocs, gemkapocs, jelző címke és ehhez hasonló irodai eszköz
nem nemesfémből, beleértve a 8305 vtsz. alá tartozó cikkek részeit is (a
cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, fűzőkapocs, rajz szög
és a könyvekhez vagy üzleti könyvekhez való kapocs, csat kivéte lével)

2,7

0

8306 10 00

Harang, csengő, gong és hasonló, nem elektromos jelzőeszköz nem ne
mesfémből (a hangszer kivételével)

mentes

0

8306 21 00

Kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből, nemesfém bevonattal (a
képzőművészeti alkotások, gyűjteménydarabok és régiségek kivételé vel)

mentes

0

8306 29 10

Kis szobor és más dísztárgy rézből, nemesfém bevonat nélkül (a képző
művészeti alkotások, gyűjteménydarabok és régiségek kivételével)

mentes

0

8306 29 90

Kis szobor és más dísztárgy a réztől eltérő nem nemesfémből, nemes
fém bevonat nélkül (a képzőművészeti alkotások, gyűjteménydarabok és
régiségek kivételével)

mentes

0
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8306 30 00

Fénykép-, kép- vagy hasonló keret nem nemesfémből; tükör nem ne
mesfémből (az optikai elemet képező kivételével)

2,7

0

8307 10 00

Hajlékony cső vasból vagy acélból, szerelvénnyel is

2,7

0

8307 90 00

Hajlékony cső nem nemesfémből (a vas vagy acél kivételével), szerel
vénnyel is

2,7

0

8308 10 00

Horogkapocs, karika és fűzőkarika ruházathoz, lábbelihez, ponyvához,
kézitáskához, utazási cikkhez vagy más készáruhoz, nem nemesfémből

2,7

0

8308 20 00

Csőszegecs vagy hasított szárú szegecs nem nemesfémből

2,7

0

8308 90 00

Zárószerkezet, keretes zárószerkezet, csat, csatkapocs ruházathoz, láb
belihez, ponyvához, kézitáskához, utazási cikkhez vagy más készáru hoz
nem nemesfémből, beleértve a 8308 vtsz. alá tartozó cikkek ré szeit is,
nem nemesfémből (a horogkapocs, karika, fűzőkarika és cső szegecs
vagy hasított szárú szegecs kivételével)

2,7

0

8309 10 00

Koronadugó nem nemesfémből

2,7

0

8309 90 10

Zárókupak ólomból; zárókupak alumíniumból 21 mm-t meghaladó át
mérővel (a koronadugó kivételével)

3,7

0

8309 90 90

Dugó, kupak és fedő, beleértve a csavar- és kiöntődugót is, palackfedél
vagy kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más
csomagolási tartozék, nem nemesfémből (a koronadugó, ólom záróku pak
és a 21 mm-t meghaladó átmérőjű alumínium zárókupak kivételé vel)

2,7

0

8310 00 00

Jelzőtábla, névtábla, címtábla és hasonló tábla, szám, betű és más jel
nem nemesfémből, beleértve a közlekedési jelzőtáblákat is (a
9405 vtsz. alá tartozók kivételével)

2,7

0

8311 10 10

Hegesztő elektróda, vassal vagy acéllal bélelve, tűzálló anyaggal be
vonva, elektromos ívhegesztéshez

2,7

0

8311 10 90

Nem nemesfém elektróda, bevonva elektromos ívhegesztéshez (a vassal
vagy acéllal bélelt, tűzálló anyaggal bevont kivételével)

2,7

0

8311 20 00

Nem nemesfém huzal, bélelve, elektromos ívhegesztéshez

2,7

0

8311 30 00

Nem nemesfém bevonatú rúd és bélelt huzal lánghegesztéshez, lángfor
rasztáshoz vagy lánggal történő keményforrasztáshoz (a folyósítóa nyagot
leszámítva legalább 2 tömegszázalék nemesfémet tartalmazó,
forrasztóanyaggal bélelt huzal és rúd kivételével)

2,7

0
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8311 90 00

Máshol nem említett, forrasztáshoz, keményforrasztáshoz, hegesztéshez vagy
fém- vagy keményfém-felrakáshoz huzal, rúd, cső, lemez, elekt róda és
hasonló áru nem nemesfémből vagy fémkarbidból, folyósító
forrasztóanyaggal bevonva vagy bélelve; máshol nem említett huzal és rúd
nem nemesfém porból agglomerálva, fémmel történő befújáshoz,
beszóráshoz,

2,7

0

8401 10 00

Atomreaktor (Euratom)

2,7

0

8401 20 00

Izotóp szétválasztására szolgáló gép és berendezés és azok m. n. s. al
katrésze (Euratom)

3,7

0

8401 30 00

Nem besugárzott fűtőanyagelem, „patron”, rögzített fogóval ellátott hü
velyben, atomreaktorhoz (Euratom)

2,7

0

8401 40 00

Máshol nem említett atomreaktor-alkatrész (Euratom)

2,7

0

8402 11 00

Vízcsöves kazán több mint 45 tonna/óra gőzfejlesztéssel

2,7

0

8402 12 00

Vízcsöves kazán legfeljebb 45 tonna/óra gőzfejlesztéssel (az alacsony
nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló
forróvízkazán kivételével)

2,7

0

8402 19 10

Füstcsöves kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas,
központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével)

2,7

0

8402 19 90

Gőzfejlesztő kazán, beleértve a hibrid kazánt is (a vízcsöves kazán, füst
csöves kazán, valamint az alacsony nyomású gőz előállítására is alkal
mas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével)

2,7

0

8402 20 00

Túlhevítő vízkazán

2,7

0

8402 90 00

Gőzfejlesztő kazán és túlhevítő vízkazán máshol nem említett alkatré szei

2,7

0

8403 10 10

Központi fűtés céljára szolgáló kazán, öntöttvasból (a 8402 vtsz. alá
tartozó gőzfejlesztő kazán és túlhevítő vízkazán kivételével)

2,7

0

8403 10 90

Központi fűtés céljára szolgáló kazán, nem elektromos, öntöttvastól elt érő
anyagból (a 8402 vtsz. alá tartozó gőzfejlesztő kazán és túlhevítő
vízkazán kivételével)

2,7

0

8403 90 10

M. n. s. alkatrész központi fűtés céljára szolgáló kazánhoz, öntöttvas
ból

2,7

0

8403 90 90

Központi fűtés céljára szolgáló kazán máshol nem említett alkatrészei

2,7

0

8404 10 00

Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz, pl. táp vízelőmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő

2,7

0
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8404 20 00

Gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez

2,7

0

8404 90 00

Máshol nem említett segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tar
tozó kazánhoz és gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő
energiaegységhez

2,7

0

8405 10 00

Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; ace
tiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztí
tóberendezéssel is (a kokszégető, elektrolitikus gázgenerátor és karbid
lámpa kivételével)

1,7

0

8405 90 00

Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor és acetiléngáz-fejlesztő és
hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor máshol nem említett alkat
részei

1,7

0

8406 10 00

Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) hajózáshoz

2,7

0

8406 81 10

Gőzturbinák villamos energia termeléséhez, 40 MW-t meghaladó telje
sítménnyel

2,7

0

8406 81 90

Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű), 40 MW-t meghaladó teljesít
ménnyel (a hajózáshoz és villamosenergia-termeléshez való kivételével)

2,7

0

8406 82 11

Gőzturbina villamos energia termeléséhez, legfeljebb 10 MW teljesít
ménnyel

2,7

0

8406 82 19

Gőzturbina villamos energia termeléséhez, 10 MW-t meghaladó, de leg
feljebb 40 MW teljesítménnyel

2,7

0

8406 82 90

Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű), legfeljebb 40 MW teljesítmény
nyel (a hajózáshoz és villamosenergia-termeléshez való kivételével)

2,7

0

8406 90 10

Sztátorlapát, rotor és ezek lapátja, turbinához

2,7

0

8406 90 90

Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) m. n. s. alkatrésze (a sztátorla
pát, rotor és azok lapátja kivételével)

2,7

0

8407 10 00

Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor repü
lőgéphez

1,7

0

8407 21 10

Szikragyújtású, kívül felszerelhető motor hajózáshoz, legfeljebb 325
cm3 hengerűrtartalommal

6,2

0

8407 21 91

Szikragyújtású, kívül felszerelhető motor hajózáshoz, 325 cm 3-t meg
haladó hengerűrtartalommal és legfeljebb 30 kW teljesítménnyel

4,2

0

8407 21 99

Szikragyújtású, kívül felszerelhető motor hajózáshoz, 325 cm 3-t meg
haladó hengerűrtartalommal és 30 kW-ot meghaladó teljesítménnyel

4,2

0

8407 29 20

Szikragyújtású, dugattyús vagy forgódugattyús motor hajózáshoz, leg
feljebb 200 kW teljesítménnyel (a kívül felszerelhető motor kivételével)

4,2

0

594

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

8407 29 80

Szikragyújtású, dugattyús vagy forgódugattyús motor hajózáshoz, 200 kWt meghaladó teljesítménnyel (a kívül felszerelhető motor kivételé vel)

4,2

0

8407 31 00

Szikragyújtású, dugattyús motor, a 87. árucsoportba tartozó járművek
meghajtására, legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalommal

2,7

0

8407 32 10

Szikragyújtású, dugattyús motor, a 87. árucsoportba tartozó járművek
meghajtására, 50 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 125 cm 3 hengerűrtar
talommal

2,7

0

8407 32 90

Szikragyújtású, dugattyús motor, a 87. árucsoportba tartozó járművek
meghajtására, 125 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3 hengerűr
tartalommal

2,7

0

8407 33 10

Szikragyújtású, dugattyús motor, a 87. árucsoportba tartozó járművek
meghajtására, 250 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 1 000 cm3 hengerűr
tartalommal, a 8701 10 alszám alá tartozó egytengelyes kerti traktor,
valamint a 8703, 8704 és 8705 vtsz. alá tartozó gépjárművek ipari
összeszereléséhez

2,7

0

8407 33 90

Szikragyújtású, dugattyús motor, a 87. árucsoportba tartozó járművek
meghajtására, 250 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 1 000 cm3 hengerűr
tartalommal (a 8701 10 alszám alá tartozó egytengelyes kerti traktor,
valamint a 8703, 8704 és 8705 vtsz. alá tartozó gépjárművek ipari
összeszereléséhez való kivételével)

2,7

0

8407 34 10

Szikragyújtású, dugattyús motor, 1 000 cm3-t meghaladó hengerűrtar
talommal, az alábbiak ipari összeszereléséhez: a 8701 10 alszám alá
tartozó egytengelyes kerti traktor; a 8703 vtsz. alá tartozó gépjármű; a
8704 vtsz. alá tartozó 2 800 cm3-nél kisebb hengerűrtartalmú mo torral
ellátott gépjármű; a 8705 vtsz. alá tartozó gépjármű

2,7

0

8407 34 30

Szikragyújtású, dugattyús motor, a 87. árucsoportba tartozó járművek
meghajtására, használt, 1 000 cm 3-t meghaladó hengerűrtartalommal

4,2

0

8407 34 91

Szikragyújtású, dugattyús motor, a 87. árucsoportba tartozó járművek
meghajtására, új, 1 000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1 500 cm3 hen
gerűrtartalommal (a 8407 34 10 alszám alá tartozó motor kivételével)

4,2

0

8407 34 99

Szikragyújtású, dugattyús motor, a 87. árucsoportba tartozó járművek
meghajtására, új, 1 500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal (a
8701 10 alszám alá tartozó egytengelyes kerti traktor, a 8703 vtsz. alá
tartozó, 2 800 cm3-nél kisebb hengerűrtartalmú gépjárművek, vala mint a
8705 vtsz. alá tartozó gépjárművek ipari összeszereléséhez va lók
kivételével)

4,2

0

8407 90 10

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús motor, leg
feljebb 250 cm3 hengerűrtartalommal (a repülőgéphez vagy hajózáshoz való
és a 87. árucsoportba tartozó járművek meghajtására szolgáló du gattyús
motor kivételével)

2,7

0
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8407 90 50

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús motor, 250 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalommal, az alábbiak ipari összeszereléséhez: a 8701 10 al
szám alá tartozó egytengelyes kerti traktor; a 8703 vtsz. alá tartozó
gépjármű; a 8704 vtsz. alá tartozó 2 800 cm3-nél kisebb hengerűrtar
talmú motorral ellátott gépjármű; a 8705 vtsz. alá tartozó gépjármű

2,7

0

8407 90 80

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús motor a
87. árucsoportba tartozó járművek meghajtására, 250 cm 3-t megha ladó
hengerűrtartalommal, legfeljebb 10 kW teljesítménnyel (a 8407
90 50 alszám alá tartozó motorok, a 87. árucsoportba tartozó járművek
meghajtására szolgáló dugattyús motorok, a repülőgépmotor és hajómotor
kivételével)

4,2

0

8407 90 90

Szikragyújtású, belső égésű dugattyús vagy forgódugattyús motor a
87. árucsoportba tartozó járművek meghajtására, 250 cm 3-t megha ladó
hengerűrtartalommal, 10 kW-t meghaladó teljesítménnyel (a 8407
90 50 alszám alá tartozó motorok, a 87. árucsoportba tartozó járművek
meghajtására szolgáló dugattyús motorok, a repülőgépmotor és hajómotor
kivételével)

4,2

0

8408 10 11

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, használt, a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a
8904 00 10 alszám alá tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 al szám
alá tartozó hadihajóhoz

mentes

0

8408 10 19

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús motor, használt (a
8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a 8904 00 10 alszám alá
tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 alszám alá tartozó hadi hajóhoz
való kivételével)

2,7

0

8408 10 22

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a 8904 00 10 alszám alá
tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 alszám alá tartozó hadi
hajóhoz, új, legfeljebb 15 kW teljesítménnyel

mentes

0

8408 10 24

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, hajókhoz, új, legfeljebb 15 kW teljesítménnyel (a 8901–8906 vtsz. alá
tartozó tengerjáróhoz, a 8904 00 10 alszám alá tartozó vontatóha jóhoz
és a 8906 10 00 alszám alá tartozó hadihajóhoz való motorok
kivételével)

2,7

0

8408 10 26

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a 8904 00 10 alszám alá
tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 alszám alá tartozó hadi
hajóhoz, új, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW teljesítménnyel

mentes

0

8408 10 28

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, hajókhoz, új, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW teljesít
ménnyel (a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a
8904 00 10 alszám alá tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 al szám
alá tartozó hadihajóhoz való motorok kivételével)

2,7

0

8408 10 31

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a 8904 00 10 alszám alá
tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 alszám alá tartozó hadi
hajóhoz, új, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW teljesítmény
nyel

mentes

0
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8408 10 39

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, hajókhoz, új, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW teljesít
ménnyel (a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a
8904 00 10 alszám alá tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 al szám
alá tartozó hadihajóhoz való motorok kivételével)

2,7

0

8408 10 41

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a 8904 00 10 alszám alá
tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 alszám alá tartozó hadi
hajóhoz, új, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW teljesítmény
nyel

mentes

0

8408 10 49

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, hajókhoz, új, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW teljesít
ménnyel (a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a
8904 00 10 alszám alá tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 al szám
alá tartozó hadihajóhoz való motorok kivételével)

2,7

0

8408 10 51

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a 8904 00 10 alszám alá
tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 alszám alá tartozó hadi
hajóhoz, új, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW teljesítmény
nyel

mentes

0

8408 10 59

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, hajókhoz, új, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW teljesít
ménnyel (a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a
8904 00 10 alszám alá tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 al szám
alá tartozó hadihajóhoz való motorok kivételével)

2,7

0

8408 10 61

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a 8904 00 10 alszám alá
tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 alszám alá tartozó hadi
hajóhoz, új, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW teljesítmény
nyel

mentes

0

8408 10 69

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, hajókhoz, új, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW teljesít
ménnyel (a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a
8904 00 10 alszám alá tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 al szám
alá tartozó hadihajóhoz való motorok kivételével)

2,7

0

8408 10 71

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a 8904 00 10 alszám alá
tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 alszám alá tartozó hadi
hajóhoz, új, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1 000 kW teljesít
ménnyel

mentes

0

8408 10 79

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, hajókhoz, új, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1 000 kW telje
sítménnyel (a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a
8904 00 10 alszám alá tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 al szám
alá tartozó hadihajóhoz való motorok kivételével)

2,7

0

8408 10 81

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a 89040010 alszám alá
tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 alszám alá tartozó hadi
hajóhoz, új, 1 000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5 000 kW teljesít
ménnyel

mentes

0
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8408 10 89

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, hajókhoz, új, 1 000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5 000 kW tel
jesítménnyel (a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a
89040010 alszám alá tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 alszám alá
tartozó hadihajóhoz való motorok kivételével)

2,7

0

8408 10 91

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 8901–8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a 8904 00 10 alszám alá
tartozó vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 alszám alá tartozó hadi
hajóhoz, új, 5 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel

mentes

0

8408 10 99

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, hajókhoz, új, 5 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (a 8901–
8906 vtsz. alá tartozó tengerjáróhoz, a 8904 00 10 alszám alá tartozó
vontatóhajóhoz és a 8906 10 00 alszám alá tartozó hadihajóhoz való
motorok kivételével)

2,7

0

8408 20 10

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, az alábbiak ipari összeszerelésére: a 8701 10 alszám alá tartozó
egytengelyes kerti traktor; a 8703 vtsz. alá tartozó gépjármű; a
8704 vtsz. alá tartozó 2 500 cm3-nél kisebb hengerűrtartalmú mo torral
ellátott gépjármű; a 8705 vtsz. alá tartozó gépjármű

2,7

0

8408 20 31

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz, legfeljebb 50 kW
teljesítménnyel

4,2

0

8408 20 35

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz, 50 kW-ot megha ladó,
de legfeljebb 100 kW teljesítménnyel

4,2

0

8408 20 37

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz, 100 kW-ot meg haladó
teljesítménnyel

4,2

0

8408 20 51

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 87. árucsoportba tartozó járművekhez, legfeljebb 50 kW teljesít
ménnyel (a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok és a kerekes me
zőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz való motorok kivételével)

4,2

0

8408 20 55

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 87. árucsoportba tartozó járművekhez, 50 kW-nál nagyob, de
legfeljebb 100 kW teljesítménnyel (a 8408 20 10 alszám alá tartozó
motorok és a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz való
motorok kivételével)

4,2

0

8408 20 57

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 87. árucsoportba tartozó járművekhez, 100 kW-nál nagyob, de
legfeljebb 200 kW teljesítménnyel (a 8408 20 10 alszám alá tartozó
motorok és a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz való
motorok kivételével)

4,2

0

8408 20 99

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo tor
a 87. árucsoportba tartozó járművekhez, 200 kW-nál nagyobb tel
jesítménnyel (a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok és a kerekes
mezőgazdasági vagy erdészeti traktorhoz való motorok kivételével)

4,2

0
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8408 90 21

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, vasúti vontatáshoz

4,2

0

8408 90 27

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, használt (a vasúti vontatáshoz vagy hajózáshoz használt, valamint a
87. árucsoportba tartozó járművek meghajtásához való kivételével)

4,2

0

8408 90 41

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, új, legfeljebb 15 kW teljesítménnyel (a vasúti vontatáshoz vagy ha
józáshoz használt, valamint a 87. árucsoportba tartozó járművek meg
hajtásához való kivételével)

4,2

0

8408 90 43

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, új, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW teljesítménnyel (a va
súti vontatáshoz vagy hajózáshoz használt, valamint a 87. árucsoportba
tartozó járművek meghajtásához való kivételével)

4,2

0

8408 90 45

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, új, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW teljesítménnyel (a va
súti vontatáshoz vagy hajózáshoz használt, valamint a 87. árucsoportba
tartozó járművek meghajtásához való kivételével)

4,2

0

8408 90 47

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, új, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW teljesítménnyel (a
vasúti vontatáshoz vagy hajózáshoz használt, valamint a 87. árucso portba
tartozó járművek meghajtásához való kivételével)

4,2

0

8408 90 61

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, új, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW teljesítménnyel (a
vasúti vontatáshoz vagy hajózáshoz használt, valamint a 87. árucso portba
tartozó járművek meghajtásához való kivételével)

4,2

0

8408 90 65

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, új, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW teljesítménnyel (a
vasúti vontatáshoz vagy hajózáshoz használt, valamint a 87. árucso portba
tartozó járművek meghajtásához való kivételével)

4,2

0

8408 90 67

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, új, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW teljesítménnyel (a
vasúti vontatáshoz vagy hajózáshoz használt, valamint a 87. árucso portba
tartozó járművek meghajtásához való kivételével)

4,2

0

8408 90 81

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, új, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1 000 kW teljesítménnyel (a
vasúti vontatáshoz vagy hajózáshoz használt, valamint a 87. árucso portba
tartozó járművek meghajtásához való kivételével)

4,2

0

8408 90 85

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, új, 1 000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5 000 kW teljesítmény
nyel (a vasúti vontatáshoz vagy hajózáshoz használt, valamint a 87. áru
csoportba tartozó járművek meghajtásához való kivételével)

4,2

0
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8408 90 89

Kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) mo
tor, új, 5 000 kW-nál kisebb teljesítménnyel (a vasúti vontatáshoz vagy
hajózáshoz használt, valamint a 87. árucsoportba tartozó járművek
meghajtásához való kivételével)

4,2

0

8409 10 00

M. n. s. alkatrész kizárólag vagy elsősorban repülőgéphez való belső
égésű dugattyús motorhoz

1,7

0

8409 91 00

Kizárólag vagy elsősorban szikragyújtású, belső égésű dugattyús motor
máshol nem említett alkatrésze

2,7

0

8409 99 00

Kizárólag vagy elsősorban kompressziós gyújtású, belső égésű dugaty
tyús (dízel vagy féldízel) motor m. n. s. alkatrésze

2,7

0

8410 11 00

Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1 000 kW teljesítménnyel
(a 8412 vtsz. alá tartozó hidraulikus erőgép és motor kivételével)

4,5

0

8410 12 00

Vízturbina és vízikerék 1 000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 10
000 kW teljesítménnyel (a 8412 vtsz. alá tartozó hidraulikus erő gép és
motor kivételével)

4,5

0

8410 13 00

Vízturbina és vízikerék 10 000 kW-ot meghaladó (a 8412 vtsz. alá tar
tozó hidraulikus erőgép és motor kivételével)

4,5

0

8410 90 10

Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozóinak alkatrészei, öntöttvasból és
öntött acélból

4,5

0

8410 90 90

Vízturbina, vízikerék alkatrészei, beleértve a szabályozót is (az öntött
vasból és öntött acélból készültek kivételével)

4,5

0

8411 11 00

Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerővel

3,2

0

8411 12 10

Sugárhajtású gázturbina 25 kN-t meghaladó, de legfeljebb 44 kN tolóe
rővel

2,7

0

8411 12 30

Sugárhajtású gázturbina 44 kN-t meghaladó, de legfeljebb 132 kN to
lóerővel

2,7

0

8411 12 80

Sugárhajtású gázturbina 132 kN-t meghaladó tolóerővel

2,7

0

8411 21 00

Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1 100 kW teljesítménnyel

3,6

0

8411 22 20

Légcsavaros gázturbina 1 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 3 730
kW teljesítménnyel

2,7

0

8411 22 80

Légcsavaros gázturbina 3 730 kW-ot meghaladó teljesítménnyel

2,7

0

8411 81 00

Gázturbina legfeljebb 5 000 kW teljesítménnyel (a sugárhajtású vagy
légcsavaros gázturbina kivételével)

4,1

0
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8411 82 20

Gázturbina 5 000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 20 000 kW teljesít
ménnyel (a sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina kivételével)

4,1

0

8411 82 60

Gázturbina 20 000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 000 kW telje
sítménnyel (a sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina kivételével)

4,1

0

8411 82 80

Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (a sugárhajtású vagy
légcsavaros gázturbina kivételével)

4,1

0

8411 91 00

Sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina m. n. s. részei

2,7

0

8411 99 00

Gázturbina m. n. s. részei

4,1

0

8412 10 00

Nem turbórendszerű sugárhajtású motor

2,2

0

8412 21 20

Hidraulikus rendszer, lineáris működésű (henger)

2,7

0

8412 21 80

Hidraulikus erőgép és motor, lineáris működésű, (henger) (a hidraulikus
rendszer kivételével)

2,7

0

8412 29 20

Hidraulikus rendszer hidraulikus meghajtású motorral (a lineáris műkö désű
hidraulikus erőgép és motor [henger] kivételével)

4,2

0

8412 29 81

Hidraulikus hajtású motor (a lineáris működésű [henger] és a hidrauli kus
rendszer kivételével)

4,2

0

8412 29 89

Hidraulikus erőgép és motor (a lineáris működésű [henger], a hidrauli kus
rendszer, a hidraulikus hajtású motor, a 8410. vtsz. alá tartozó víz turbina
és vízikerék, valamint gőzturbina kivételével)

4,2

0

8412 31 00

Pneumatikus erőgép és motor, lineáris működésű (henger)

4,2

0

8412 39 00

Pneumatikus erőgép és motor (a lineáris működésű kivételével)

4,2

0

8412 80 10

Gőzüzemű erőgép (a vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán és túlhevítő
vízkazán kivételével)

2,7

0

8412 80 80

Erőgép és motor, nem elektromos (a gőzturbina, belső égésű dugattyús
motor, vízturbina, vízikerék, gázturbina, sugárhajtású motor, hidrauli kus
erőgép és motor, pneumatikus erőgép és motor, gőzüzemű erőgép és
villanymotor kivételével)

4,2

0

8412 90 20

M. n. s. alkatrész sugárhajtású motorhoz (a sugárhajtású gázturbina ki
vételével)

1,7

0

8412 90 40

M. n. s. alkatrész hidraulikus erőgéphez és motorhoz

2,7

0

8412 90 80

M. n. s. alkatrész nem elektromos erőgéphez és motorhoz

2,7

0
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8413 11 00

Folyadékszivattyú mérőszerkezettel felszerelve vagy úgy kialakítva, hogy
mérőszerkezettel felszerelhető legyen, töltőállomáson vagy szer vizben
használt üzemanyag- vagy kenőanyag-adagoló szivattyú

1,7

0

8413 19 00

Folyadékszivattyú mérőszerkezettel felszerelve vagy úgy kialakítva, hogy
mérőszerkezettel felszerelhető legyen (a töltőállomáson vagy szer vizben
használt üzemanyag- vagy kenőanyag-adagoló szivattyú kivéte lével)

1,7

0

8413 20 00

Kéziszivattyú folyadékhoz (a 8413 11 és 8413 19 alszám alá tartozó
kivételével)

1,7

0

8413 30 20

Befecskendező szivattyú belső égésű dugattyús motorhoz

1,7

0

8413 30 80

Üzemanyag-, kenőanyag- és hűtőfolyadék-szivattyú belső égésű, dugaty
tyús motorhoz (a befecskendező szivattyú kivételével)

1,7

0

8413 40 00

Betonszivattyú

1,7

0

8413 50 20

Dugattyús térfogatkiszorításos hidraulikus egység szivattyúval

1,7

0

8413 50 40

Adagoló és aránybeállító dugattyús térfogatkiszorításos szivattyú, gépi
meghajtású

1,7

0

8413 50 61

Hidraulikus hajtású dugattyús szivattyú (a hidraulikus egység kivételé vel)

1,7

0

8413 50 69

Dugattyús szivattyú, gépi meghajtású (a 8413 11 és 8413 19 alszám alá
tartozó szivattyúk, a belső égésű dugattyús motorhoz való üzema nyag-,
kenőanyag- vagy hűtőfolyadék-szivattyú, a betonszivattyú, a hid raulikus
szivattyú – ideértve a hidraulikus egységet is – és az adagoló szivattyú
kivételével)

1,7

0

8413 50 80

Dugattyús térfogat-kiszorításos szivattyú, gépi meghajtású (a 8413 11 és
8413 19 alszám alá tartozó szivattyúk, a belső égésű dugattyús mo torhoz
való üzemanyag-, kenőanyag- vagy hűtőfolyadék-szivattyú, a be
tonszivattyú, a hidraulikus egység, az adagoló szivattyú és az általános
dugattyús szivattyú kivételével)

1,7

0

8413 60 20

Forgódugattyús térfogat-kiszorításos hidraulikus egység szivattyúval

1,7

0

8413 60 31

Hidraulikus hajtású fogaskerékszivattyú (a hidraulikus egység kivételé vel)

1,7

0

8413 60 39

Fogaskerékszivattyú, gépi meghajtású (a 8413 11 és 8413 19 alszám alá
tartozó, a belső égésű dugattyús motorhoz való üzemanyag-, kenőa nyagvagy hűtőfolyadék-szivattyú és a hidraulikus szivattyú – ideértve a
hidraulikus egységet is – kivételével)

1,7

0

8413 60 61

Hidraulikus hajtású forgólapátos szivattyú (a hidraulikus egység kivéte
lével)

1,7

0
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8413 60 69

Forgólapátos szivattyú, gépi meghajtású (a 8413 11 és 8413 19 alszám alá
tartozó, a belső égésű dugattyús motorhoz való üzemanyag-, kenőa nyagvagy hűtőfolyadék-szivattyú és a hidraulikus szivattyú – ideértve a
hidraulikus egységet is – kivételével)

1,7

0

8413 60 70

Csavarszivattyú, gépi meghajtású (a 8413 11 és 8413 19 alszám alá
tartozó, a belső égésű dugattyús motorhoz való üzemanyag-, kenőa
nyag- vagy hűtőfolyadék-szivattyú, a betonszivattyú és a hidraulikus
egység kivételével)

1,7

0

8413 60 80

Forgódugattyús térfogat-kiszorításos szivattyú, gépi meghajtású (a
8413 11 és 8413 19 alszám alá tartozó szivattyúk, a belső égésű
dugattyús motorhoz való üzemanyag-, kenőanyag- vagy hűtőfolyadékszivattyú, a betonszivattyú, a fogaskerékszivattyú, a forgólapátos szivat
tyú. a csavarszivattyú és a hidraulikus egység kivételével)

1,7

0

8413 70 21

Búvárszivattyú, egyfokozatú

1,7

0

8413 70 29

Búvárszivattyú, többfokozatú

1,7

0

8413 70 30

Tömszelence nélküli centrifugális szivattyú fűtőrendszerhez és meleg vízellátáshoz

1,7

0

8413 70 35

Dugattyús térfogat-kiszorításos szivattyú, gépi meghajtású, 15 mm-nél
nagyobb kiömlőcsonk-átmérővel (a 8413 11 és 8413 19 alszám alá
tartozó, a belső égésű dugattyús motorhoz való üzemanyag-, kenőa
nyag- vagy hűtőfolyadék-szivattyú és a búvárszivattyú kivételével)

1,7

0

8413 70 45

Csatornás centrifugális szivattyú és oldalcsatornás szivattyú

1,7

0

8413 70 51

Radiális átömlésű szivattyú, 15 mm-nél nagyobb kiömlőcsonk-átmérő vel,
egyfokozatú, egy belépő lapáttal, monoblokk (a 8413 11 és 8413 19
alszám alá tartozó, a belső égésű dugattyús motorhoz való üzemanyag-,
kenőanyag- vagy hűtőfolyadék-szivattyú, a búvárszivattyú, valamint a
fűtőrendszerhez és melegvízellátáshoz való centrifugális szivattyú
kivételével)

1,7

0

8413 70 59

Radiális átömlésű szivattyú, 15 mm-nél nagyobb kiömlőcsonk-átmérő vel,
egyfokozatú, egy járókerékkel (a monoblokkal rendelkező, valamint a 8413
11 és 8413 19 alszám alá tartozó szivattyúk kivételével)

1,7

0

8413 70 65

Radiális átömlésű szivattyú, 15 mm-nél nagyobb kiömlőcsonk-átmérő vel,
egyfokozatú, több járókerékkel (a 8413 11 és 8413 19 alszám alá tartozó
szivattyúk és a búvárszivattyú kivételével)

1,7

0

8413 70 75

Radiális átömlésű centrifugálszivattyú, 15 mm-nél nagyobb kiömlő
csonk-átmérővel, többfokozatú (a 8413 11 és 8413 19 alszám alá tar tozó
szivattyúk és a búvárszivattyú kivételével)

1,7

0

8413 70 81

Egyfokozatú centrifugál szivattyú, gépi meghajtású, 15 mm-nél na
gyobb kiömlőcsonk-átmérővel (a 8413 11 és 8413 19 alszám alá tar
tozó szivattyúk kivételével) üzemanyag-, kenőanyag- vagy hűtőfolya dékszivattyú belső égésű dugattyús motorhoz betonszivattyú; búvárszi vattyú;
centrifugális szivattyú fűtőrendszerhez és melegvízellátáshoz; a csatornás
centrifugális szivattyú, oldalcsatornás szivattyú és radiális átömlésű
szivattyú kivételével)

1,7

0
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8413 70 89

Többfokozatú centrifugálszivattyú, gépi meghajtású, 15 mm-nél na
gyobb kiömlőcsonk-átmérővel (a 8413 11 és 8413 19 alszám alá tar
tozó szivattyúk kivételével) üzemanyag-, kenőanyag- vagy hűtőfolya dékszivattyú belső égésű dugattyús motorhoz betonszivattyú; búvárszi vattyú;
centrifugális szivattyú fűtőrendszerhez és melegvízellátáshoz; a csatornás
centrifugális szivattyú, oldalcsatornás szivattyú és radiális átömlésű
szivattyú kivételével)

1,7

0

8413 81 00

Folyadékszivattyú, gépi meghajtású (a 8413 11 és 8413 19 alszám alá
tartozó, a belső égésű dugattyús motorhoz való üzemanyag-, kenőa
nyag- vagy hűtőfolyadék-szivattyú, a betonszivattyú, az általános du
gattyús vagy forgódugattyús térfogat-kiszorításos szivattyú és minden fajta
centrifugálszivattyú kivételével)

1,7

0

8413 82 00

Folyadékemelő (elevátor) (a szivattyú kivételével)

1,7

0

8413 91 00

M. n. s. alkatrész folyadékszivattyúhoz

1,7

0

8413 92 00

M. n. s. alkatrész folyadékemelőhöz (elevátorhoz)

1,7

0

8414 10 20

Vákuumszivattyú félvezetőgyártáshoz

1,7

0

8414 10 25

Forgódugattyús vákuumszivattyú, forgólapátos szivattyú, molekuláris
szivattyú és Root-szivattyú

1,7

0

8414 10 81

Diffúziós szivattyú, krioszivattyú és adszorpciós szivattyú

1,7

0

8414 10 89

Vákuumszivattyú (a félvezetőgyártásához használt vákuumszivattyú,
Forgódugattyús vákuumszivattyú, forgólapátos szivattyú, molekuláris
szivattyú és Root-szivattyú, a diffúziós szivattyú, krioszivattyú és ad
szorpciós szivattyú kivételével)

1,7

0

8414 20 20

Kézipumpa biciklihez

1,7

0

8414 20 80

Kézi- vagy lábműködtetésű légszivattyú (a biciklihez vaó kézipumpa ki
vételével)

1,7

0

8414 30 20

Hűtőkészülékben használatos kompresszor, legfeljebb 0,4 kW teljesít
ménnyel

2,2

0

8414 30 81

Hűtőkészülékben használatos kompresszor, 0,4 kW-nál nagyobb telje
sítménnyel, hermetikus vagy félhermetikus

2,2

0

8414 30 89

Hűtőkészülékben használatos kompresszor, 0,4 kW-nál nagyobb telje
sítménnyel (a hermetikus vagy félhermetikus kompresszor kivételével)

2,2

0

8414 40 10

Légkompresszor, vontatható, kerekes alvázra szerelve, percenként leg
feljebb 2 m3 teljesítménnyel

2,2

0

8414 40 90

Légkompresszor, vontatható, kerekes alvázra szerelve, percenként 2 m3- nél
nagyobb teljesítményű

2,2

0

8414 51 00

Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerel
hető ventilátor beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesít
ménnyel

3,2

0
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8414 59 20

Axiál ventilátor (a beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesít
ménnyel rendelkező asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennye zetre
vagy tetőre szerelhető ventilátor kivételével)

2,3

0

8414 59 40

Centrifugál ventilátor (a beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W tel
jesítménnyel rendelkező asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, meny
nyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor kivételével)

2,3

0

8414 59 80

Ventilátor (a beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel
rendelkező asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy
tetőre szerelhető ventilátor, az axiál és centrifugál ventilátor kivételével)

2,3

0

8414 60 00

Kürtő (légelszívó) beépített ventilátorral, szűrővel is, legfeljebb 120 cm
nagyságú vízszintes nyílásmérettel

2,7

0

8414 80 11

Turbókompresszor, egyfokozatú (a hűtőkészülékben használatos komp
resszor és vontatható, kerekes alvázra szerelt légkompresszor kivételé vel)

2,2

0

8414 80 19

Turbókompresszor, többfokozatú (a hűtőkészülékben használatos
kompresszor és vontatható, kerekes alvázra szerelt légkompresszor ki
vételével)

2,2

0

8414 80 22

Forgattyús kompresszor, legfeljebb 15 bar manometrikus nyomás telje
sítménnyel, óránként legfeljebb 60 m3 átáramló mennyiséggel (a hűtőké
szülékben használatos kompresszor és vontatható, kerekes alvázra sze relt
légkompresszor kivételével)

2,2

0

8414 80 28

Forgattyús kompresszor, legfeljebb 15 bar manometrikus nyomás telje
sítménnyel, óránként 60 m3-t meghaladó átáramló mennyiséggel (a hű
tőkészülékben használatos kompresszor és vontatható, kerekes alvázra
szerelt légkompresszor kivételével)

2,2

0

8414 80 51

Forgattyús kompresszor, 15 barnál nagyobb manometrikus nyomás tel
jesítménnyel, óránként legalább 120 m3 átáramló mennyiséggel (a hűtő
készülékben használatos kompresszor és vontatható, kerekes alvázra szerelt
légkompresszor kivételével)

2,2

0

8414 80 59

Forgattyús kompresszor, 15 barnál nagyobb manometrikus nyomás tel
jesítménnyel, óránként 120 m3-t meghaladó átáramló mennyiséggel (a
hűtőkészülékben használatos kompresszor és vontatható, kerekes al vázra
szerelt légkompresszor kivételével)

2,2

0

8414 80 73

Rotációs kompresszorok, egytengelyes (a hűtőkészülékben használatos
kompresszor és vontatható, kerekes alvázra szerelt légkompresszor ki
vételével)

2,2

0

8414 80 75

Csavarkompresszor, többtengelyes (a hűtőkészülékben használatos
kompresszor és vontatható, kerekes alvázra szerelt légkompresszor ki
vételével)

2,2

0

8414 80 78

Rotációs kompresszorok, többtengelyes (a hűtőkészülékben használatos
kompresszor, a vontatható, kerekes alvázra szerelt légkompresszor és a
csavarkompresszor kivételével)

2,2

0
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8414 80 80

Légszivattyú és elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral,
szűrővel is, legfeljebb 120 cm-nél nagyobb vízszintes nyílásmérettel (a
vákuumszivattyú, kézi- vagy lábműködtetésű légszivattyú és komp resszor
kivételével)

2,2

0

8414 90 00

Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilá tor,
valamint elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral m.
n. s. alkatrésze

2,2

0

8415 10 10

Ablakra vagy falra szerelhető légkondicionáló berendezés, kompakt

2,2

0

8415 10 90

Ablakra vagy falra szerelhető légkondicionáló berendezés, „szétválasz tott
rendszer”

2,7

0

8415 20 00

Gépjárművekben az utastér hűtésére szolgáló légkondicionáló berende zés

2,7

0

8415 81 00

Hűtőegységet és a hűtő-fűtő ciklus megfordítására alkalmas szelepet is
tartalmazó légkondicionáló berendezés, „reverzibilis hőszivattyú” (a gép
járművekben az utastér hűtésére szolgáló és a kompakt vagy „szétvá
lasztott rendszerű”, ablakra vagy falra szerelhető légkondicionáló beren
dezés kivételével)

2,7

0

8415 82 00

Hűtőegységet tartalmazó, de a hűtő-fűtő ciklus megfordítására alkalmas
szelepet nem tartalmazó légkondicionáló berendezés (a gépjárművekben az
utastér hűtésére szolgáló és a kompakt vagy „szétválasztott rend szerű”,
ablakra vagy falra szerelhető légkondicionáló berendezés kivéte lével)

2,7

0

8415 83 00

Hűtőegységet nem tartalmazó, de hőmérséklet- és nedvesség-szabá lyozó
szerkezetet tartalmazó légkondicionáló berendezés motormeghaj tású
ventilátorral (a gépjárművekben az utastér hűtésére szolgáló és
a
kompakt vagy „szétválasztott rendszerű”, ablakra vagy falra szerelhető
légkondicionáló berendezés kivételével)

2,7

0

8415 90 00

Máshol nem említett alkatrész motormeghajtású ventilátorral, valamint
hőmérséklet- és nedvesség-szabályozó szerkezettel felszerelt légkondici onáló
berendezéshez

2,7

0

8416 10 10

Égőfej folyékony tüzelőanyag elégetésére, automatikus szabályozóval

1,7

0

8416 10 90

Égőfej folyékony tüzelőanyag elégetésére (az automatikus szabályozóval
ellátottak kivételével)

1,7

0

8416 20 10

Kizárólag gáz halmazállapotú tüzelőanyag elégetésére szolgáló égőfej,
monoblokk öntvényből, beépített ventilátorral és szabályozóval

1,7

0

8416 20 90

Égőfej (-rózsa) por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz elégetésére, bele
értve a kombinált égőfejet is (a kizárólag gáz halmazállapotú tüzelő
anyag elégetésére szolgáló, monoblokk öntvényből készített, beépített
ventilátorral és szabályozóval ellátott égőfejek kivételével

1,7

0
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8416 30 00

Mechanikus tüzelőberendezés, beleértve annak mechanikus rostélyát,
mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket (az égőfej [-ró zsa]
kivételével)

1,7

0

8416 90 00

Máshol nem említett alkatrész égőfejhez (-rózsa), mint például a mecha
nikus tüzelőberendezésé, beleértve annak mechanikus rostélyát, mecha
nikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket is

1,7

0

8417 10 00

Érc, pirit vagy fém pörkölésére, olvasztására vagy más hőkezelésére
szolgáló ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, az elektromos
működésű kivételével (a szárítókemence kivételével)

1,7

0

8417 20 10

Sütőipari alagútkemence, beleértve a finompékáru-sütő kemencét is, az
elektromos működésű kivételével

1,7

0

8417 20 90

Sütőipari kemence, beleértve a finompékáru-sütő kemencét is, nem
elektromos (az alagútkemence kivételével)

1,7

0

8417 80 10

Hulladékmegsemmisítő kemence, nem elektromos

1,7

0

8417 80 20

Alagútkemence és tokoskemence kerámiatárgyak kiégetésére, nem
elektromos

1,7

0

8417 80 80

Ipari vagy laboratóriumi kemencéhez és kályhához, beleértve a ham
vasztó kemencét is, nem elektromos (az érc, pirit vagy fém pörkölésére,
olvasztására vagy más hőkezelésére szolgáló ipari vagy laboratóriumi
kemence és kályha, a hulladékmegsemmisítő kemence, a kerámiatárgyak
kiégetésére használt alagútkemence és tokoskemence, a szárítókemence és a
mázrepesztő kemence kivételével)

1,7

0

8417 90 00

Máshol nem említett alkatrész ipari vagy laboratóriumi kemencéhez és
kályhához, beleértve a hamvasztó kemencét is, az elektromos műkö
désű kivételével

1,7

0

8418 10 20

Kombinált hűtő-fagyasztó gép, 340 l-nél nagyobb kapacitással, külön külső
ajtókkal

1,9

0

8418 10 80

Kombinált hűtő-fagyasztó gép, legfeljebb 340 l kapacitással, külön
külső ajtókkal

1,9

0

8418 21 10

Háztartási hűtőgép, kompresszoros típusú, 340 l-nél nagyobb kapaci tással

1,5

0

8418 21 51

Háztartási hűtőgép, kompresszoros típusú, asztali kivitel, legfeljebb 340
l kapacitással

2,5

0

8418 21 59

Háztartási hűtőgép, kompresszoros típusú, beépített típus, legfeljebb 340 l
kapacitással

1,9

0

8418 21 91

Háztartási hűtőgép, kompresszoros típusú, legfeljebb 250 l kapacitással (az
asztali kivitel és a beépített típus kivételével)

2,5

0
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8418 21 99

Háztartási hűtőgép, kompresszoros típusú, 250 l-nél nagyobb, de leg
feljebb 340 l kapacitással (az asztali kivitel és a beépített típus kivételé
vel)

1,9

0

8418 29 00

Háztartási hűtőgép, abszorpciós típusú

2,2

0

8418 30 20

Fagyasztóláda legfeljebb 400 liter űrtartalommal

2,2

0

8418 30 80

Fagyasztóláda 400 liternél nagyobb, de legfeljebb 800 liter űrtartalom mal

2,2

0

8418 40 20

Fagyasztószekrény legfeljebb 250 liter űrtartalommal

2,2

0

8418 40 80

Fagyasztószekrény 250 liternél nagyobb, de legfeljebb 900 liter űrtarta
lommal

2,2

0

8418 50 11

Hűtővitrin és -kiállítópult hűtőegységgel vagy párologtatóval, fagyasz tott
élelmiszer tárolására

2,2

0

8418 50 19

Hűtővitrin és -kiállítópult hűtőegységgel vagy párologtatóval, nem fa
gyasztott élelmiszer tárolására

2,2

0

8418 50 91

Beépített hűtő- vagy fagyasztókészülékkel ellátott, tárolásra vagy bemu
tatásra szolgáló berendezési tárgyak (a legfeljebb 800 liter űrtartalom mal
rendelkező fagyasztóláda, a legfeljebb 900 liter űrtartalommal ren delkező
fagyasztószekrény, a hűtőegységgel vagy elpárologtatóval ellá tott
hűtővitrin és -kiállítópult, valamint a mélyhűtő berendezési tárgy
kivételével)

2,2

0

8418 50 99

Hűtőegységgel vagy evaporátorral felszerelt hűtő berendezési tárgy
kombinált hűtő-fagyasztó gépek (külön nyitható külső rekeszajtókkal),
háztartási hűtőgépek, hűtővitrin és -kiállítópult, valamint a mélyhűtő
berendezési tárgy kivételével)

2,2

0

8418 61 00

Hőszivattyú (a 8415 vámtarifaszám alá tartozó légkondicionáló beren
dezés kivételével)

2,2

0

8418 69 00

Hűtő- vagy fagyasztógép (a hűtő- vagy fagyasztóbútor kivételével)

2,2

0

8418 91 00

Bútor hűtő- vagy fagyasztógép befogadására

2,2

0

8418 99 10

Párologtatók és kondenzátorok hűtőkészülékekhez (a háztartási hűtőgé pek
kivételével)

2,2

0

8418 99 90

Máshol nem említett alkatrész hűtő- vagy fagyasztógéphez és hőszi
vattyúhoz (kivéve a bútor hűtő- vagy fagyasztógép befogadására alkal
mas berendezéseket, valamint a párologtatók és kondenzátor hűtőké
szülékeit a háztartási hűtőgépek kivételével)

2,2

0

8419 11 00

Gázzal működő átfolyós vízmelegítő (a központi fűtés céljára szolgáló
kazán vagy vízmelegítő kivételével)

2,6

0

8419 19 00

Átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő (a gázzal működő
átfolyós vízmelegítő és a központi fűtés céljára szolgáló kazán vagy víz
melegítő kivételével)

2,6

0
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mentes

0

8419 20 00

Egészségügyi, sebészeti vagy laboratóriumi sterilizáló

8419 31 00

Szárító mezőgazdasági termékekhez

1,7

0

8419 32 00

Fa-, papíripari rostanyag-, papír, vagy kartonszárító

1,7

0

8419 39 10

Szárító kerámiatermékekhez

1,7

0

8419 39 90

Szárító (a kerámiatermékekhez, mezőgazdasági termékekhez, papíripari
rostanyaghoz, papírhoz vagy kartonhoz, fonalhoz, szövethez és más
textiltermékhez való szárító, a palackhoz vagy más tartályhoz való szá
rító, a hajszárító, kézszárító és háztartási készülék kivételével)

1,7

0

8419 40 00

Desztilláló vagy újralepárló berendezés

1,7

0

8419 50 00

Hőcserélő egység (az átfolyós melegítő, tárolós melegítő, kazán és elvá
lasztófal nélküli berendezés kivételével)

1,7

0

8419 60 00

Levegő- vagy más gázcseppfolyósító gép

1,7

0

8419 81 20

Kávéfőző és más, kávé és más forró ital készítésére szolgáló készülék (a
háztartási készülékek kivételével)

2,7

0

8419 81 80

Gép, berendezés és készülék étel főzésére vagy melegítésére (a kávéfőző és
más forróital-készítésére szolgáló készülék, valamint a háztartási ké
szülékek kivételével)

1,7

0

8419 89 10

Hűtőtorony és a közvetlen hűtés hasonló létesítménye (elválasztófal nélkül)
vízcirkulációval

1,7

0

8419 89 30

Vákuumgőzölögtető berendezés fémréteg felvitelére

2,4

0

8419 89 98

M.n.s. gép, berendezés és hasonló laboratóriumi készülék, elektromos
fűtésű is, anyagoknak a hőmérséklet-változás által való kezelésére

2,4

0

8419 90 15

M. n. s. alkatrész egészségügyi, sebészeti vagy laboratóriumi sterilizáló
hoz

mentes

0

8419 90 85

Anyagok hőmérséklet-változás által való kezelésére szolgáló gép, beren
dezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is, és átfolyós
vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő m. n. s. alkatrészei (az egész
ségügyi, sebészeti vagy laboratóriumi sterilizálóhoz való, a félvezető ru
dak vagy szeletek, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök
vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt, valamint a ke
mencékhez, kályhákhoz és a 8514 vtsz. alá tartozó más berendezések hez
használt kivételével)

1,7

0

8420 10 10

Kalander vagy más hengerlőgép, a textiliparban használt típus

1,7

0
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8420 10 30

Kalander vagy más hengerlőgép, a papíriparban használt típus

1,7

0

8420 10 50

Kalander vagy más hengerlőgép, a gumi- és a műanyagiparban használt
típus

1,7

0

8420 10 90

Kalander vagy más hengerlőgép (a textíliparban, papíriparban, gumi- és
műanyagiparban használatosak, illetve a fémhez vagy üveghez valók ki
vételével)

1,7

0

8420 91 10

Henger kalanderhez vagy más hengerlőgéphez öntöttvasból (a fém- vagy
üveghengermű kivételével)

1,7

0

8420 91 80

Henger kalanderhez vagy más hengerlőgéphez (az öntöttvasból készült,
valamint a fémhez vagy üveghez való kivételével)

2,2

0

8420 99 00

M. n. s. alkatrész kalanderhez vagy más hengerlőgéphez (a fémhez vagy
üveghez való vagy a henger kivételével)

2,2

0

8421 11 00

Centrifugális tejszeparátor

2,2

0

8421 12 00

Centrifugális ruhaszárító

2,7

0

8421 19 20

Laboratóriumi centrifuga

1,5

0

8421 19 70

Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is (az izotóp-elválasztót
használó berendezés, tejszeparátor, ruhaszárító, laboratóriumi centri fuga
és a félvezető szeletek előállításához használt kivételével)

mentes

0

8421 21 00

Víz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék

1,7

0

8421 22 00

Ital (a víz kivételével) szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készü lék

1,7

0

8421 23 00

Olaj- vagy benzinszűrő belső égésű motorhoz

1,7

0

8421 29 00

Folyadék szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék (az ilyen, víz
és más ital szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék, a belső
égésű motorhoz való olaj- vagy benzinszűrő és a művese kivé telével)

1,7

0

8421 31 00

Légszűrő belső égésű motorhoz

1,7

0

8421 39 20

Levegőszűrő vagy -tisztító gép és készülék (az izotópok szétválasztására
szolgáló és belső égésű motorhoz való légszűrő kivételével)

1,7

0
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8421 39 40

Gép és készülék gáz (a levegő kivételével) folyadék halmazállapotú eljá
rással történő szűrésére vagy tisztítására (az izotópok szétválasztására
szolgáló kivételével)

2,2

0

8421 39 60

Gép és készülék gáz (a levegő kivételével) katalitikus eljárással történő
szűrésére vagy tisztítására (az izotópok szétválasztására szolgáló kivéte
lével)

2,2

0

8421 39 90

Gép és készülék gáz szűrésére vagy tisztítására ( a levegő, a folyadék
halmazállapotú vagy katalitikus eljárással működő, valamint az izotó pok
szétválasztására szolgáló kivételével)

2,2

0

8421 91 00

Máshol nem említett alkatrész centrifugához, beleértve a centrifugális
szárítót is

2,7

0

8421 99 00

Máshol nem említett alkatrész folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítá
sára szolgáló géphez és készülékhez

1,5

0

8422 11 00

Háztartási mosogatógép

1,7

0

8422 19 00

Mosogatógép (a háztartási kivételével)

1,7

0

8422 20 00

Palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép (a mo
sogatógép kivételével)

1,7

0

8422 30 00

palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy
címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tar
tály dugaszolására szolgáló gép; ital szénsavazására szolgáló gép

1,7

0

8422 40 00

Csomagoló- vagy bálázógép, beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is (a
palack, kanna, doboz; zsák [zacskó] és más tartály töltésére, zárására vagy
címkézésére szolgáló gép és a palack, befőttesüveg, kémcső és ha sonló
tartályok dugaszolására szolgáló gép kivételével)

1,7

0

8422 90 10

Máshol nem említett alkatrész mosogatógéphez

1,7

0

8422 90 90

M. n. s. alkatrész csomagoló- vagy bálázógéphez vagy a 8422 vtsz. alá
tartozó más géphez (a mosogatógéphez való alkatrész kivételével)

1,7

0

8423 10 10

Háztartási mérleg (a személymérleg és a csecsemőmérleg kivételével)

1,7

0

8423 10 90

Személymérleg, beleértve a csecsemőmérleget is

1,7

0

8423 20 00

Szállítószalagon mozgó árukat mérő készülék

1,7

0

8423 30 00

Adott tömegre beállított mérleg és mérleg előre meghatározott tömegű
anyagok zsákba vagy tartályba adagolásához, beleértve az adagoló mér
leget is (a szállítószalagon mozgó árukat mérő készülék kivételével)

1,7

0
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8423 81 10

Előre meghatározott tömeget automatikusan ellenőrző gép, tömegellen őrző
készülék, legfeljebb 30 kg tömeg mérésére

1,7

0

8423 81 30

Előrecsomagolt árut mérő és címkéző berendezés, legfeljebb 30 kg tö meg
mérésére

1,7

0

8423 81 50

Bolti mérleg legfeljebb 30 kg tömeg mérésére (az előrecsomagolt árut mérő
és címkéző berendezés kivételével)

1,7

0

8423 81 90

Mérleg legfeljebb 30 kg tömeg mérésére (az 50 mg vagy ennél nagyobb
érzékenységű mérleg; személymérleg; háztartási mérleg; szállítószala gon
mozgó árukat mérő készülék; adott tömegre beállított mérleg és előre
meghatározott tömegű anyagok adagolásához való mérleg, bele értve az
adagoló mérleget is; előre meghatározott tömeget automatiku san
ellenőrző gép, tömegellenőrző készülék; előrecsomagolt árut mérő és
címkéző berendezés; és a bolti mérleg kivételével)

1,7

0

8423 82 10

Előre meghatározott tömeget automatikusan ellenőrző gép, tömegellen
őrző készülék, 30 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 5 000 kg tömeg mé
résére

1,7

0

8423 82 90

Mérleg 30 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 5 000 kg tömeg mérésére (a
személymérleg, szállítószalagon mozgó árukat mérő készülék, adott
tömegre beállított mérleg és mérleg előre meghatározott tömegű
anyagok zsákba vagy tartályba adagolásához, beleértve az adagoló mér
leget is, kivételével)

1,7

0

8423 89 00

Mérleg 5 000 kg-ot meghaladó tömeg mérésére

1,7

0

8423 90 00

Súly mindenfajta mérleghez; máshol nem említett alkatrész mérleghez

1,7

0

8424 10 20

Töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék, legfeljebb 21 kg tömmeggel (a
tűzoltó készülékhez való töltet és a tűzoltógránát kivételével)

1,7

0

8424 10 80

Töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék, 21 kg-nál nagyobb tömeggel

1,7

0

8424 20 00

Szórópisztoly és hasonló készülék (a 8515 vtsz. alá tartozó, az olvasz
tott fém vagy zsugorított fémkarbid permetezésére szolgáló elektromos
gépek, készülékek és más eszközök kivételével, homokszóró gép és ha
sonló gép kivételével)

1,7

0

8424 30 01

Vizes tisztító berendezés, beépített motorral, fűtőberendezéssel

1,7

0

8424 30 05

Vizes tisztító berendezés, beépített motorral, fűtőberendezés nélkül, leg
feljebb 7,5 KW motorteljesítménnyel

1,7

0

8424 30 09

Vizes tisztító berendezés, beépített motorral, fűtőberendezés nélkül, leg
alább 7,5 KW motorteljesítménnyel

1,7

0
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8424 30 10

Homok- vagy gőzszóró és hasonló gép, sűrített levegővel működő

1,7

0

8424 30 90

Homok- vagy gőzszóró és hasonló gép (a sűrített levegővel működő, a
beépített motorral rendelkező víztisztító berendezések, valamint a kü
lönleges tartályok tisztítására szolgáló készülék kivételével)

1,7

0

8424 81 10

Mezőgazdasági vagy kertészeti öntözőberendezés, kézi is

1,7

0

8424 81 30

Hordozható mezőgazdasági vagy kertészeti készülék folyadék vagy por
kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló, kézi is

1,7

0

8424 81 91

Mezőgazdasági vagy kertészeti permetező és porzó, traktorra szerelhető vagy
általa húzott kivitelben

1,7

0

8424 81 99

Mezőgazdasági vagy kertészeti mechanikus berendezés, kézi is, folyadék
vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására (az öntözőberendezés,
hordozható berendezés, traktorra szerelhető vagy általa húzott perme tező
és porzó kivételével)

1,7

0

8424 89 00

Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló,
máshol nem említett mechanikus készülék, kézi is

1,7

0

8424 90 00

M. n. s. alkatrész tűzoltó készülékhez, szórópisztolyhoz és hasonló ké
szülékhez, homok- vagy gőzszóróhoz és hasonló géphez, folyadék vagy
por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló géphez és készü
lékhez

1,7

0

8425 11 00

Elektromotoros meghajtású csigasor és csigás emelő (a vedres felvonó vagy
a csigás gépjárműemelő kivételével)

mentes

0

8425 19 20

Kézi működtetésű láncos csigasor

mentes

0

8425 19 80

Csigasor, csigás emelő, a vedres felvonó és a csigás gépjárműemelő ki
vételével, nem elektromos motorral (a kézi működtetésű láncos csigasor
kivételével)

mentes

0

8425 31 00

Csörlő és hajóorsó elektromos motorral

mentes

0

8425 39 30

Csörlő és hajóorsó belső égésű szelepes motorral

mentes

0

8425 39 90

Csörlő és hajóorsó, nem elektromos motorral (a belső égésű szelepes
motorral hajtott kivételével)

mentes

0

8425 41 00

Garázsban használatos, beépített gépjárműemelő rendszer

mentes

0

8425 42 00

Hidraulikus emelő és csigasor (a garázsban használatos, beépített gép
járműemelő rendszer kivételével)

mentes

0
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8425 49 00

Gépjárműemeléshez használatos emelő és csigasor, nem hidraulikus

mentes

0

8426 11 00

Magaspályás futódaru rögzített tartószerkezeten

mentes

0

8426 12 00

Gumikerekes mozgó emelőkeret és terpeszdaru

mentes

0

8426 19 00

Magaspályás futódaru, szállítódaru, bakdaru, híddaru és mozgó emelő
keret (a magaspályás futódaru rögzített tartószerkezeten, gumikerekes
mozgó emelőkeret, terpeszdaru és portál vagy lábazatos karosdaru ki
vételével)

mentes

0

8426 20 00

Toronydaru

mentes

0

8426 30 00

Portál vagy lábazatos karosdaru

mentes

0

8426 41 00

Mozgódaru és darus targonca üzemen belüli használatra, önjáró, gumi
kerekes (az alvázra szerelt daru, gumikerekes mozgó emelőkeret és ter
peszdaru kivételével)

mentes

0

8426 49 00

Mozgódaru és darus targonca üzemen belüli használatra, önjáró (a gu
mikerekes és a terpeszdaru kivételével)

mentes

0

8426 91 10

Hidraulikus daru, járműrakodásra és -ürítésre kialakított

mentes

0

8426 91 90

Daru közúti jjárműre szerelhető kivitelben (a járműrakodásra és -ürí tésre
kialakított hidraulikus daru kivételével)

mentes

0

8426 99 00

Hajódaru; daru, beleértve a drótkötéldarut is (a magaspályás futódaru, a
szállítódaru, bakdaru, portál vagy lábazatos karosdaru, híddaru, mozgó
emelőkeret és terpeszdaru, toronydaru, darus targonca üzemen belüli
használatra, mozgódaru és közúti járműre szerelhető daru kivéte lével)

mentes

0

8427 10 10

Önjáró villás emelőtargonca, elektromotoros, legalább 1 méter emelő
magassággal

4,5

0

8427 10 90

Önjáró villás emelőtargonca, elektromotoros, kevesebb, mint 1 méter
emelőmagassággal

4,5

0

8427 20 11

Terepjáró villás- és más rakodótargonca, önjáró, legalább 1 méter eme
lőmagassággal

4,5

0

8427 20 19

Üzemi targonca, önjáró, legalább 1 méter emelőmagassággal, nem
elektromos motorral (a terepjáró villás- és más rakodótargonca kivételé vel)

4,5

0

8427 20 90

Üzemi targonca, önjáró, 1 méternél kisebb emelőmagassággal, nem
elektromos motorral

4,5

0
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4

0

8427 90 00

Nem önjáró targonca emelő- vagy szállítószerkezettel

8428 10 20

Lift és vedres felvonó, elektromos működtetésű

mentes

0

8428 10 80

Lift és vedres felvonó, nem elektromos működtetésű

mentes

0

8428 20 30

Pneumatikus elevátor és szállítószalag, mezőgazdasági használatra

mentes

0

8428 20 91

Pneumatikus elevátor és szállítószalag, ömlesztett anyaghoz, a mezőgaz
dasági használatra szánt kivételével

mentes

0

8428 20 98

Pneumatikus elevátor és szállítószalag (a mezőgazdasági használatra szánt
és az ömlesztett anyaghoz való kivételével)

mentes

0

8428 31 00

Folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag áruk vagy anyagok szállítá
sára, föld alatti üzemeltetésre (a pneumatikus elevátor és szállítószalag
kivételével)

mentes

0

8428 32 00

Folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag áruk vagy anyagok szállítá
sára, serleges típusú (a föld alatti üzemeltetésre szolgáló kivételével)

mentes

0

8428 33 00

Folyamatos üzemű elevátor és szállítószalag áruk vagy anyagok szállítá
sára, szalagos típusú (a föld alatti üzemeltetésre szolgáló kivételével)

mentes

0

8428 39 20

Görgős szállítószalag

mentes

0

8428 39 90

Folyamatos üzemű szállítószalag áruk vagy anyagok szállítására (a kife
jezetten a föld alatti üzemeltetésre tervezett, a folyamatos üzemű serle ges
vagy szalagos típusú szállítószalag, a kerekes és egyéb görgős szállí
tószalag, a pneumatikus folyamatos üzemű szállítószalag, valamint a fél
vezetős készülékekhez való anyagok szállításához, mozgatásához, táro
lásához szükséges automatikus anyagmozgató berendezés kivételével)

mentes

0

8428 40 00

Mozgólépcső és mozgójárda

mentes

0

8428 60 00

Ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sífelvonó; hajtó mechaniz
mus drótkötélpályához

mentes

0

8428 90 30

Hengermű berendezés; termékadagoló és -továbbító görgős asztal;
buga-, tekercs-, rúd és lemezbillentő és -manipulátor

mentes

0

8428 90 71

Speciálisan mezőgazdasági traktor tartozékaként tervezett rakodóberen dezés

mentes

0

8428 90 79

Speciálisan mezőgazdasági célra tervezett rakodóberendezés (a speciáli san
mezőgazdasági traktor tartozékaként tervezett kivételével)

mentes

0

8428 90 91

Mechanikus rakodó ömlesztett anyagokhoz (a mezőgazdasági haszná latra
szánt és az önjáró kanalas rakodó kivételével)

mentes

0
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8428 90 95

M.n.s. emelő-, mozgató-, be- és kirakógép

mentes

0

8429 11 00

Önjáró buldózer és homlokgyalu, lánctalpas

mentes

0

8429 19 00

Önjáró buldózer és homlokgyalu, kerekes

mentes

0

8429 20 00

Önjáró földgyalu és talajegyengető

mentes

0

8429 30 00

Önjáró földnyeső (szkréper)

mentes

0

8429 40 10

Önjáró úthenger, vibrátoros

mentes

0

8429 40 30

Önjáró úthenger (a vibrátoros kivételével)

mentes

0

8429 40 90

Önjáró döngölőgép (az úthenger kivltelével)

mentes

0

8429 51 10

Önjáró elöl-hátul kanalas rakodó, speciálisan földalatti használatra

mentes

0

8429 51 91

Önjáró hernyótalpas kanalas rakodó (a speciálisan földalatti használatra
tervezett kivételével)

mentes

0

8429 51 99

Önjáró elöl-hátul kanalas rakodó (a speciálisan földalatti használatra
tervezett vagy a hernyótalpas kivételével)

mentes

0

8429 52 10

Önjáró lánctalpas exkavátor, 360°-ban elforduló felső szerkezettel

mentes

0

8429 52 90

Önjáró lapátos kotró, 360°-ban elforduló felső szerkezettel (a lánctalpas
exkavátor kivételével)

mentes

0

8429 59 00

Önjáró lapátos kotró, exkavátor és kanalas rakodó (a 360°-ban elfor
duló felső szerkezetű önjáró lapátos kotró és az elöl-hátul kanalas ra
kodó kivételével)

mentes

0

8430 10 00

Cölöpverő és cölöpkiemelő (a vasúti kocsira, gépjármű alvázára vagy
teherautóra szerelt kivételével)

mentes

0

8430 20 00

Hóeke és hókotró (a vasúti kocsira, gépjármű alvázára vagy teherautóra
szerelt kivételével)

mentes

0

8430 31 00

Önjáró szén- vagy sziklavágó és alagútfúró gép (a hidraulikusan mű
ködtetett önjáró bányatám kivételével)

mentes

0

8430 39 00

Nem önjáró szén- vagy sziklavágó és alagútfúró gép (a kézi szerszámok és a
hidraulikusan működtetett önjáró bányatám kivételével)

mentes

0

616

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

8430 41 00

Önjáró fúró vagy mélyítőgép föld fúrására vagy ásványok vagy ércek ki
termelésére (a vasúti vagy villamosvasúti kocsira, gépjármű alvázára vagy
teherautóra szerelt és az alagútfúró gép kivételével)

mentes

0

8430 49 00

Föld fúrására vagy ásványok és ércek kitermelésére használt, nem ön járó
és nem hidraulikus fúró- vagy mélyítőgép (az alagútfúró gép és a kézi
használatú szerszám kivételével)

mentes

0

8430 50 00

Máshol nem említett, önjáró földmozgató gép

mentes

0

8430 61 00

Döngölő- vagy tömörítő gép, nem önjáró (a kézi szerszámok kivételé
vel)

mentes

0

8430 69 00

Máshol nem említett, nem önjáró földmozgató gép

mentes

0

8431 10 00

Csigasor és csigás emelő (a vedres felvonó kivételével), csörlő, hajóorsó és
gépjárműemelő máshol nem említett alkatrésze

mentes

0

8431 20 00

Villás emelőtargonca és emelő- vagy szállítószerkezettel felszerelt más
üzemi targonca máshol nem említett alkatrésze

4

0

8431 31 00

M. n. s. lift, vedresemelő- vagy mozgólépcső-alkatrész

mentes

0

8431 39 10

M. n. s. alkatrész a 8428 90 30 alszám alá tartozó hengermű berende
zéshez

mentes

0

8431 39 70

M. n. s. alkatrész emelő-, mozgató-, be- vagy kirakodógéphez (pl. szállí
tószalag, ellentömeges drótkötélpálya) (a lifthez, vedresemelőhöz vagy
mozgólépcsőhöz, illetve a a 8428 90 30 alszám alá tartozó hengermű
berendezéshez való kivételével)

mentes

0

8431 41 00

Veder, lapát, markoló a 8426, 8429 és 8430 vtsz. alá tartozó géphez

mentes

0

8431 42 00

Máshol nem említett buldózer- vagy ferdelapátosbuldózer-tolólemez

mentes

0

8431 43 00

Máshol nem említett alkatrész a 8430 41 vagy 8430 49 alszám alá tar
tozó fúró- vagy mélyítőgéphez

mentes

0

8431 49 20

M. n. s. alkatrészta 8426, 8429 és 8430 vtsz. alá tartozó gépekhez, ön
töttvasból

mentes

0

8431 49 80

A 8426, 8429 és 8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze, máshol meg
nem nevezett

mentes

0

8432 10 10

Ekevas mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági használatra

mentes

0

8432 10 90

Eke mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági használatra (az
ekevas kivételével)

mentes

0

8432 21 00

Tárcsás borona mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági hasz
nálatra

mentes

0
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8432 29 10

Gyephasogató borona, kultivátor mezőgazdasági, kertgazdasági vagy
erdőgazdasági használatra

mentes

0

8432 29 30

Borona mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági használatra (a
tárcsás borona kivételével)

mentes

0

8432 29 50

Forgó talajmaró mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági
használatra

mentes

0

8432 29 90

Gyomláló és kapa mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági
használatra (a forgó talajmaró kivételével)

mentes

0

8432 30 11

Központilag hajtott precíziós sorvetőgép mezőgazdasági, kertgazdasági
vagy erdőgazdasági használatra

mentes

0

8432 30 19

Vetőgép mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági használatra (a
központilag hajtott precíziós sorvetőgép kivételével)

mentes

0

8432 30 90

Palántaültető és -átültető gép mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdő
gazdasági használatra

mentes

0

8432 40 10

Vegyi és ásványi trágya elosztó mezőgazdasági, kertgazdasági vagy er
dőgazdasági használatra (a szórók kivételével)

mentes

0

8432 40 90

Istállótrágya vagy komposzt elosztó mezőgazdasági, kertgazdasági vagy
erdőgazdasági használatra (a szórók kivételével)

mentes

0

8432 80 00

Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági talajelőkészítésre vagy megmunkálásra szolgáló gép; gyep- vagy sportpályahenger (a szó rók és
permetezők kivételével, az eke, borona, gyephasogató borona, kultivátor,
gyomláló, kapa, vető-, palántaültető, -átültető gép,trágyae losztó és
trágyaszóró kivételével)

mentes

0

8432 90 00

Máshol nem említett alkatrész mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdő
gazdasági, talaj-előkészítésre vagy -megmunkálásra szolgáló géphez vagy
gyep- vagy sportpályahengerhez

mentes

0

8433 11 10

Elektromos fűnyíró pázsit, park vagy sportpálya nyírására, körforgó
vízszintes vágószerkezettel

mentes

0

8433 11 51

Önjáró fűkaszáló pázsit, park, sportpálya nyírására, nem elektromosan
működő, körforgó, vízszintes vágószerkezettel, üléssel

mentes

0

8433 11 59

Önjáró fűkaszáló pázsit, park, sportpálya nyírására, nem elektromosan
működő, körforgó, vízszintes vágószerkezettel, ülés nélkül

mentes

0

8433 11 90

Fűkaszáló pázsit, park vagy sportpálya nyírására, nem elektromosan
működő, körforgó, vízszintes vágószerkezettel, nem önjáró

mentes

0

8433 19 10

Elektromos fűkaszáló pázsit, park vagy sportpálya nyírására, körforgó
függőleges vágószerkezettel vagy vágórúddal

mentes

0
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8433 19 51

Önjáró motoros fűkaszáló pázsit, park, sportpálya nyírására, nem elekt
romosan működő, körforgó, függőleges vágószerkezettel vagy vágórúd dal,
üléssel

mentes

0

8433 19 59

Önjáró motoros fűkaszáló pázsit, park, sportpálya nyírására, nem elekt
romosan működő, körforgó, függőleges vágószerkezettel vagy vágórúd
dal, ülés nélkül

mentes

0

8433 19 70

Motoros fűkaszáló pázsit, park, sportpálya nyírására, nem elektromo san
működő, körforgó, függőleges vágószerkezettel vagy vágórúddal, nem
önjáró

mentes

0

8433 19 90

Fűkaszáló pázsit, park vagy sportpálya nyírására, nem motoros

mentes

0

8433 20 10

Motoros fűkaszáló (a pázsit, park vagy sportpálya nyírásához való kivé
telével)

mentes

0

8433 20 51

Fűkaszáló, ideértve a vágórudat is, traktorra szerelhető, vagy vontatott,
körforgó, vízszintes vágószerkezettel

mentes

0

8433 20 59

Fűkaszáló, traktorra szerelhető, vagy vontatott, körforgó, függőleges vá
gószerkezettel vagy vágórúddal

mentes

0

8433 20 90

Fűnyíró (a traktorra szerelhető vagy traktorral vontatott fűkaszáló, a pá zsit,
park vagy sportpálya nyírására szolgáló, a motorral felszerelt és az aratócséplőgép (kombájn) kivételével)

mentes

0

8433 30 10

Rotációs, oldalsó gereblye, szénaforgató takarmánykaszáláshoz

mentes

0

8433 30 90

Takarmánykaszáló gép (a rotációs, oldalsó gereblye, a szénaforgató és a
fűkaszáló kivételével)

mentes

0

8433 40 10

Felszedő-bálázó gép szalma- vagy takarmányhoz

mentes

0

8433 40 90

Szalma- vagy takarmánybálázó gép (a felszedő-bálázó gép kivételével)

mentes

0

8433 51 00

Arató-cséplőgép (kombájn)

mentes

0

8433 52 00

Cséplőgép (az arató-cséplőgép [kombájn] kivételével)

mentes

0

8433 53 10

Burgonyaásó és -betakarító gép

mentes

0

8433 53 30

Répafejező gép, répabetakarító gép

mentes

0

8433 53 90

Gyökeres vagy gumósnövény-betakarító gép (a burgonyaásó és -betaka rító
gép, a répafejező gép, répabetakarító gép kivételével)

mentes

0
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8433 59 11

Takarmánybetakarító gép, önhajtású

mentes

0

8433 59 19

Takarmánybetakarító gép, nem önhajtású

mentes

0

8433 59 30

Szőlőszüretelő gép

mentes

0

8433 59 80

Aratógép mezőgazdasági termékekhez (a fűkaszáló, takarmánykaszáló gép,
szalma- vagy takarmánybálázó gép, beleértve a felszedő-bálázó gé pet is,
arató-cséplőgép [kombájn], más cséplőgép és gyökeres vagy gu
mósnövény-betakarító gép kivételével)

mentes

0

8433 60 00

Tojás, gyümölcs vagy más mezőgazdasági termék tisztítására, válogatá
sára vagy osztályozására szolgáló gép (a 8437 vtsz. alá tartozó, gabona,
mag vagy hüvelyes zöldség tisztítására, válogatására vagy osztályozá sára
szolgáló gép kivételével)

mentes

0

8433 90 00

Máshol nem említett alkatrész aratógéphez, cséplőgéphez, kaszálógép hez
és mezőgazdasági termék tisztítására, válogatására vagy osztályozá sára
szolgáló géphez

mentes

0

8434 10 00

Fejőgép

mentes

0

8434 20 00

Tejfeldolgozó (a hűtő- vagy hőkezelő készülék, tejszeparátor, tisztító
centrifuga, szűrősajtoló és más szűrőkészülék kivételével)

mentes

0

8434 90 00

Máshol nem említett alkatrész fejőgéphez és tejfeldolgozó géphez

mentes

0

8435 10 00

Bor, almabor, gyümölcslé vagy hasonló ital készítésére szolgáló prés,
zúzó- és hasonló gép (az ezen italok kezelésére szolgáló gép, beleértve a
centrifugát, szűrősajtolót és más szűrőkészüléket is, és a háztartási ké
szülékek kivételével)

1,7

0

8435 90 00

Máshol nem említett alkatrész bor, almabor, gyümölcslé vagy hasonló ital
készítésére szolgáló préshez, zúzó- és hasonló géphez

1,7

0

8436 10 00

Takarmány-előkészítő gép gazdaságok és hasonló vállalkozások szá mára
(a takarmányiparban használatos gépek, takarmány betakarítására szolgáló gép
és takarmány készítéséhez használatos autoklávok kivéte lével)

1,7

0

8436 21 00

Baromfikeltető és műanya

1,7

0

8436 29 00

Baromfitenyésztésnél használt gép (a 8438 vtsz. alá tartozó, tojás válo
gatására vagy osztályozására szolgáló gép, baromfikopasztó, valamint
keltető és műanya kivételével)

1,7

0

8436 80 10

M. n. s. erdészeti gép

1,7

0

8436 80 91

Automatikus itató

1,7

0
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8436 80 99

M. n. s.t mezőgazdasági, kertgazdasági, erdőgazdasági, baromfitenyész tési
vagy méhészeti gép (az automatikus itató kivételével)

1,7

0

8436 91 00

Máshol nem említett alkatrész baromfitenyésztésnél használt géphez vagy
baromfikeltetőhöz és műanyához

1,7

0

8436 99 00

Máshol nem említett alkatrész mezőgazdasági, kertgazdasági, erdőgaz
dasági vagy méhészeti géphez

1,7

0

8437 10 00

Gabona, mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, válogatására vagy osz
tályozására szolgáló gép

1,7

0

8437 80 00

Gabona vagy szárított hüvelyes zöldség feldolgozására szolgáló vagy
malomipari gép (a mezőgazdasági jellegű gép, a kőkezelő készülék,
centrifugálszárító, légszűrő és gabona, mag vagy szárított hüvelyes
zöldség tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép kivé
telével)

1,7

0

8437 90 00

Máshol nem említett alkatrész gabona vagy szárított hüvelyes zöldség
feldolgozására szolgáló vagy malomipari géphez vagy gabona, mag
vagy szárított hüvelyes zöldség tisztítására, válogatására vagy osztály
ozására szolgáló géphez

1,7

0

8438 10 10

Sütőipari gép (a kemence és a tésztanyújtó henger kivételével)

1,7

0

8438 10 90

Makaróni, spagetti vagy hasonló áru ipari előkészítésére vagy előállítá
sára szolgáló gép (a makaróniszárító gép és tésztanyújtó henger kivéte
lével)

1,7

0

8438 20 00

Édesipari termék, kakaó vagy csokoládéáru ipari előkészítésére vagy
előállítására szolgáló gép (a centrifuga és szűrő-, melegítő- vagy hűtőké
szülékek kivételével)

1,7

0

8438 30 00

Cukorgyártásnál használt gép (a centrifuga és szűrő-, hevítő- vagy hűtő
készülékek kivételével)

1,7

0

8438 40 00

Sörgyártásnál használt gép (a centrifuga és szűrő-, hevítő- vagy hűtőké
szülékek kivételével)

1,7

0

8438 50 00

Hús vagy baromfi ipari előkészítésére szolgáló gép (a főző- és más me
legítő berendezés és hűtő- vagy fagyasztókészülék kivételével)

1,7

0

8438 60 00

Gyümölcs, dió vagy zöldség ipari előkészítésére szolgáló gép (a főző- és
más hevítő berendezés és hűtő- vagy fagyasztókészülék és a gyümölcs és
zöldség válogatására vagy osztályozására szolgáló gép kivételével)

1,7

0

8438 80 10

Tea vagy kávé ipari előkészítésére szolgáló gép (a centrifuga és szűrő-,
pörkölő-, melegítő- fagyasztó-szárító- és egyéb melegítőkészülékek ki
vételével)

1,7

0

8438 80 91

Ital ipari előkészítésére vagy előállítására szolgáló gép (a centrifuga és
szűrő-, melegítő- vagy hűtőkészülékek kivételével)

1,7

0

621

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

8438 80 99

Máshol nem említett, élelmiszer vagy ital ipari előkészítésére vagy előál
lítására szolgáló gép

1,7

0

8438 90 00

Máshol nem említett alkatrész élelmiszer vagy ital ipari előkészítésére vagy
előállítására szolgáló géphez

1,7

0

8439 10 00

Papíripari rostanyag készítésére szolgáló gép (az autokláv, kazán és más
hevítő berendezés kivételével)

1,7

0

8439 20 00

Papír vagy karton előállítására szolgáló gép (a szárító és más hevítő be
rendezés, kalander és rostanyag készítésére szolgáló gép kivételével)

1,7

0

8439 30 00

Papír vagy karton kikészítésére szolgáló gép (a kalander kivételével)

1,7

0

8439 91 10

M. n. s. alkatrész papíripari rostanyag készítésére szolgáló géphez, ön
töttvasból vagy öntött acélból

1,7

0

8439 91 90

M. n. s. alkatrész papíripari rostanyag készítésére szolgáló géphez (az
öntöttvasból vagy öntött acélból készült kivételével)

1,7

0

8439 99 10

Máshol nem említett alkatrész papír vagy karton előállítására vagy kiké
szítésére szolgáló géphez, öntöttvasból vagy öntött acélból

1,7

0

8439 99 90

Máshol nem említett alkatrész papír vagy karton előállítására vagy kiké
szítésére szolgáló géphez (az öntöttvasból vagy öntött acélból készült
kivételével)

1,7

0

8440 10 10

Hajtogatógép könyvkötéshez

1,7

0

8440 10 20

Összehordó, gyűjtőgép könyvkötéshez

1,7

0

8440 10 30

Varró-, fűző- és kötegelő gép, beleértve a könyvfűző gépet is, könyvkö
téshez

1,7

0

8440 10 40

Ragasztó („perfekt”) kötőgép

1,7

0

8440 10 90

Könyvkötő gép (a 8441 vtsz. alá tartozó gép, a 8443 vtsz. alá tartozó
általános nyomógép és nyomdagép és a nyomdaipari segédgép, hajto gató
gép, összehordó és gyűjtőgép, varró-, fűző- és kötegelő gép és ra gasztó
kötőgép kivételével)

1,7

0

8440 90 00

Máshol nem említett alkatrész könyvkötő géphez

1,7

0

8441 10 10

Kombinált tekercsvágó és újratekercselő gép papíripari rostanyag, papír vagy
karton feldolgozására

1,7

0

8441 10 20

Hasító, keresztvágó gép papíripari rostanyag, papír vagy karton feldol
gozására (a kombinált tekercsvágó és újratekercselő gép kivételével)

1,7

0
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8441 10 30

Párhuzamos olló papírhoz vagy kartonhoz

1,7

0

8441 10 40

Háromkéses vágógép papírhoz vagy kartonhoz

1,7

0

8441 10 80

Vágógép papírhoz vagy kartonhoz (a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép,
a kombinált tekercsvágó és újratekercselő gép, egyéb hasító, ke
resztvágó gép, a párhuzamos olló és a háromkéses vágógép kivételével)

1,7

0

8441 20 00

Gép zsák, zacskó vagy boríték papíripari rostanyagból, papírból vagy
kartonból történő készítéséhez (a varrógép és ringlizőgép kivételével)

1,7

0

8441 30 00

Gép doboz, láda, tok, cső, dob vagy hasonló tartó (a préselő gép kivéte
lével) papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból történő készíté
séhez (a szárítógép és varrógép kivételével)

1,7

0

8441 40 00

Papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból különféle árut préselő gép
(a szárítógép kivételével)

1,7

0

8441 80 00

Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló, máshol
nem említett gép

1,7

0

8441 90 10

Máshol nem említett alkatrész papíripari rostanyaghoz, papírhoz vagy
kartonhoz való vágógéphez

1,7

0

8441 90 90

Máshol nem említett alkatrész papíripari rostanyag, papír vagy karton
feldolgozására szolgáló géphez

1,7

0

8442 30 10

Fényszedő és összerakó gép (a fényszedőként is használatos általános célú
automata adatfeldolgozó gép kivételével)

1,7

0

8442 30 91

Betűöntő vagy betűszedő gép (kombinált), pl., linotype, monotype, in
tertype

mentes

0

8442 30 99

Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek előállítására
vagy gyártására szolgáló gép, készülék és felszerelés; nyomólapok, nyo
móhengerek és más nyomóalkatrészek; (a 8456–8465 vtsz. alá tartozó
szerszámgépek és a betűöntő vagy betűszedő gép kivételével)

1,7

0

8442 40 00

M. n. s. alkatrész nyomódúc, nyomólap, nyomóhenger vagy más nyo
móalkatrész előállítására vagy gyártására szolgáló géphez, készülékhez és
felszereléshez

1,7

0

8442 50 21

Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek, nyomdai
képpel (imázs), dombornyomtatásához

1,7

0

8442 50 23

Nyomólapok, nyomóhengerek, litográfiai kő vagy más nyomóalkatré szek,
nyomdai képpel (imázs), síknyomtatásához

1,7

0

8442 50 29

Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek, nyomdai
képpel (imázs), mélynyomtatásához

1,7

0
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8442 50 80

Litográfiai kő, lap, henger, nyomdai kép nélkül, de nyomdaipari célra
előkészítve, pl. csiszolt, szemcsézett vagy polírozott

1,7

0

8443 11 00

Ofszetnyomó gép, tekercsadagolóval

1,7

0

8443 12 00

Ofszet nyomógép ívadagolóval (irodai típusú), összehajtás nélkül legfel
jebb 22 × 36 cm-es lapmérettel

1,7

0

8443 13 10

Ofszet nyomógép ívadagolóval, használt, 22 × 36 cm-t meghaladó lap
mérettel

1,7

0

8443 13 31

Ofszet nyomógép ívadagolóval, új, 22 × 36 cm-t meghaladó, de legfel
jebb 52 × 74 cm-es lapmérettel

1,7

0

8443 13 35

Ofszet nyomógép ívadagolóval, új, 52 × 74 cm-t meghaladó, de legfel
jebb 74 × 107 cm-es lapmérettel

1,7

0

8443 13 39

Ofszet nyomógép ívadagolóval, új, 74 × 107 cm-t meghaladó lapmé
rettel

1,7

0

8443 13 90

Ofszet nyomógép (a papírlapokhoz vagy -hálókhoz való kivételével)

1,7

0

8443 14 00

Magasnyomó gép tekercsadagolóval (a flexográfiai nyomógép kivételé
vel)

1,7

0

8443 15 00

Magasnyomó gép (a flexográfiai nyomógép és a tekercsadagolós gép ki
vételével)

1,7

0

8443 16 00

Flexográfiai nyomógép

1,7

0

8443 17 00

Mélynyomó gép

1,7

0

8443 19 20

Nyomdaipari gép textilanyag nyomtatására (offszet, flexográfiai, magas
nyomó és mélynyomó gép kivételével)

1,7

0

8443 19 40

Nyomógép félvezetőgyártáshoz

1,7

0

8443 19 70

Nyomólapok, nyomóhengerek és a 8442 vtsz. alá tartozó más nyo
móalkatrészek segítségével működő nyomdaipari nyomógép (a textila
nyag nyomtatására használt gép, a félvezetőgyártáshoz használt gép, a
tintasugaras nyomtató, a hektográf vagy stencil sokszorosítógép, cí míró
gép és a 8469–8472 vtsz. alá tartozó egyéb irodai nyomógép, va lamint
az ofszet, flexográfiai, magasnyomó és mélynyomó gép kivételé vel)

1,7

0
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8443 31 10

Másolási és faxtovábbítási funkcióval rendelkező, percenként legfeljebb 12
monokróm oldal másolására alkalmas készülék, nyomtatási funkció val is,
automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kap
csolódásra alkalmas

mentes

0

8443 31 91

Olyan gép, amelyek a szkenneralapú másolás és elektrosztatikus nyom
tatóval történő nyomtatás mellett legalább a nyomtatás vagy faxtováb
bítás egyikét ellátja, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózat hoz
való kapcsolódásra alkalmas (a percenként legfeljebb 12 monok róm oldal
másolására alkalmas másolási és faxtovábbítási funkcióval rendelkező
készülék kivételével)

6

0

8443 31 99

Olyan gép, amelyek a nyomtatás, másolás vagy faxtovábbítási funkciók
közül legalább kettővel rendelkezik, automatikus adatfeldolgozó géphez
vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas (a percenként legfeljebb
12 monokróm oldal másolására alkalmas másolási és faxtovábbítási
funkcióval rendelkező készülék, valamint a szkenneralapú másolást végző,
elektrosztatikus nyomtatóval nyomtató gép kivételével)

mentes

0

8443 32 10

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsoló
dásra alkalmas nyomtató

mentes

0

8443 32 30

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsoló
dásra alkalmas telefax

mentes

0

8443 32 91

Csak szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval, automa
tikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkal
mas

6

0

8443 32 93

Csak másolási funkcióval rendelkező gép, optikai rendszerrel ellátott,
automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsoló
dásra alkalmas (az elektrosztatikus nyomtatóval nyomtató szkennera lapú
másológép kivételével)

mentes

0

8443 32 99

Csak másolási funkcióval rendelkező, nem optikai rendszerrel ellátott,
automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsoló
dásra alkalmas gép

2,2

0

8443 39 10

Csak szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval (az auto
matikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra al
kalmas kivételével)

6

0

8443 39 31

Csak másolási funkcióval rendelkező gép, optikai rendszerrel ellátott (az
automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsoló dásra
alkalmas és az elektrosztatikus nyomtatóval nyomtató szkennera lapú
másológép kivételével)

mentes

0

8443 39 39

Csak másolási funkcióval rendelkező, nem optikai rendszerrel ellátott gép
(az automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kap
csolódásra alkalmas kivételével)

3

0
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8443 39 90

Nyomtató és telefax (az automatikus adatfeldolgozó géphez vagy háló
zathoz való kapcsolódásra alkalmas kivételével)

2,2

0

8443 91 10

M. n. s. alkatrész és tartozék félvezetőgyártáshoz használt nyomdaipari
géphez

1,7

0

8443 91 91

M. n. s. alkatrész és tartozék nyomólapok, nyomóhengerek és más, a
8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működő nyom
daipari nyomógéphez, öntöttvasból vagy öntött acélból (a félvezetőgyár
táshoz való nyomógéphez valók kivételével)

1,7

0

8443 91 99

M. n. s. alkatrész és tartozék nyomólapok, nyomóhengerek és más, a
8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működő nyom
daipari nyomógéphez (a félvezetőgyártáshoz használt nyomdaipari gép,
valamint az öntöttvasból és öntött acélból készült kivételével)

1,7

0

8443 99 10

Elektronikus részek nyomtatóhoz, másológéphez és telefaxhoz (a nyo
mólapok, nyomóhengerek és a 8442 vtsz. alá tartozó más nyomóalkat
részek segítségével működő nyomdaipari nyomógéphez való kivételé vel)

mentes

0

8443 99 90

M. n. s. alkatrész és tartozék nyomtatóhoz, másológéphez és telefaxhoz (az
elektronikus részek, valamint a nyomólapok, nyomóhengerek és a 8442
vtsz. alá tartozó más nyomóalkatrészek segítségével működő
nyomdaipari nyomógép alkatrésze és tartozéka kivételével)

mentes

0

8444 00 10

Szintetikus vagy mesterséges szálas textilanyag sajtolására szolgáló gép

1,7

0

8444 00 90

Szintetikus vagy mesterséges szálas textilanyag nyújtására, a szálszerke zet
átalakítására vagy vágására szolgáló gép

1,7

0

8445 11 00

Textilrost előkészítésére szolgáló kártológép

1,7

0

8445 12 00

Textilrost előkészítésére szolgáló fésülőgép

1,7

0

8445 13 00

Nyújtó- vagy előfonó gép

1,7

0

8445 19 00

Textilrost előkészítésére szolgáló gép (a kártoló-, fésülő-, nyújtó- vagy
előfonó gép kivételével)

1,7

0

8445 20 00

Fonógép (az extrudáló- és nyújtó- vagy előfonó gép kivételével)

1,7

0

8445 30 10

Cérnázógép

1,7

0

8445 30 90

Sodrógép

1,7

0

8445 40 00

Orsózó-, beleértve a vetülékorsózót is, vagy csévélőgép

1,7

0
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8445 90 00

Textilfonalak készítésére szolgáló gép és a 8446 vagy 8447 vtsz. alá
tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép (a
8444 vtsz. alá tartozók és a fonógép, cérnázó- vagy sodrógép kivéte lével)

1,7

0

8446 10 00

Szövőgép legfeljebb 30 cm széles szövet szövéséhez

1,7

0

8446 21 00

Motoros szövőgép (szövőszék) 30 cm szélességet meghaladó szövet
szövéséhez, vetélős típus

1,7

0

8446 29 00

Szövőszék 30 cm szélességet meghaladó szövet szövéséhez, vetélős tí pus

1,7

0

8446 30 00

Szövőgép 30 cm szélességet meghaladó szövet szövéséhez, vetélő nél küli
típus

1,7

0

8447 11 10

Körkötő gép, legfeljebb 165 mm hengerátmérővel, kanalas tűvel mű
ködő

1,7

0

8447 11 90

Körkötő gép, legfeljebb 165 mm hengerátmérővel (a kanalas tűvel mű
ködő kivételével)

1,7

0

8447 12 10

Körkötő gép, 165 mm-t meghaladó hengerátmérővel, kanalas tűvel mű
ködő

1,7

0

8447 12 90

Körkötő gép, 165 mm-t meghaladó hengerátmérővel (a kanalas tűvel
működő kivételével)

1,7

0

8447 20 20

Láncfonalas kötőgép (a Raschel típus is) és hurkológép

1,7

0

8447 20 80

Síkkötő gép (a Láncfonalas kötőgép, a Raschel típus is kivételével)

1,7

0

8447 90 00

Paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór vagy
hálókészítő és -csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép (a lánc- vagy takaróöltő
gépek kivételével)

1,7

0

8448 11 00

Nyüstösgép és Jacquard-gép; az ezekhez való lyukkártya-megtartó, -má
soló, -készítő vagy sorbarakó gép

1,7

0

8448 19 00

A 8444, 8445, 8446 vagy 8447 vtsz. alá tartozó gép segédgépei (a
nyüstösgép és Jacquard-gép az ezekhez való lyukkártya-megtartó,
-másoló, -készítő vagy sorbarakó gép kivételével)

1,7

0

8448 20 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék szintetikus vagy mesterséges szál
sajtolására, nyújtására, a szálszerkezet átalakítására vagy vágására szolgáló
géphez

1,7

0

8448 31 00

Kártolószalag textilrost előkészítéséhez szolgáló géphez

1,7

0

627

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

8448 32 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék textilrost előkészítéséhez szolgáló
géphez (a kártolószalag kivételével)

1,7

0

8448 33 10

A 8445 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka

1,7

0

8448 33 90

Orsó, szárnyas orsó, fonógyűrű és csúszógyűrű a 8445 vtsz. alá tartozó
géphez

1,7

0

8448 39 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék a 8445 vtsz. alá tartozó gép hez

1,7

0

8448 42 00

Fésű (borda) szövőszékhez, nyüst és nyüstbordázat

1,7

0

8448 49 00

M. n. s. alkatrész és tartozék szövőgéphez (szövőszék) és segédgépeihez

1,7

0

8448 51 10

Platina szemképzéshez, a 8447 vtsz. alá tartozó géphez

1,7

0

8448 51 90

Tű és más eszköz szemképzéshez, a 8447 vtsz. alá tartozó géphez (a
platina kivételével)

1,7

0

8448 59 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék a 8447 vtsz. alá tartozó gép hez

1,7

0

8449 00 00

Darabokra vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília gyártá sára
vagy kikészítésére szolgáló gép, beleértve a nemezkalap-készítő gé pet is;
kalapkészítő tömb; ezek alkatrészei (a nemezhez való rost kiké szítésére
szolgáló gép és kalander kivételével)

1,7

0

8450 11 11

Teljesen automata, háztartásban vagy mosodában használatos, elöltöl tős
mosógép legfeljebb 6 kg szárazruha-kapacitással

3

0

8450 11 19

Teljesen automata, háztartásban vagy mosodában használatos, felültöl tős
mosógép legfeljebb 6 kg szárazruha-kapacitással

3

0

8450 11 90

Teljesen automata, háztartásban vagy mosodában használatos mosógép
legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitással

2,6

0

8450 12 00

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép beépített centrifu gális
szárítóval (a teljesen automata gépek kivételével)

2,7

0

8450 19 00

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép legfeljebb 6 kg
szárazruha-kapacitással (a teljesen automata gépek és a beépített centri
fugális szárítóval felszerelt mosógépek kivételével)

2,7

0

8450 20 00

Mosodában használatos mosógép 10 kg-ot meghaladó szárazruha-ka
pacitással

2,2

0

8450 90 00

Máshol nem említett alkatrész háztartásban vagy mosodában használa tos
mosógéphez

2,7

0
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8451 10 00

Száraz vegytisztító gép elkészített textiláruhoz

2,2

0

8451 21 10

Szárítógép legfeljebb 6 kg szárazruha-kapacitással (a centrifugális szárí tók
kivételével)

2,2

0

8451 21 90

Szárítógép legfeljebb 6 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 10 kg száraz
ruha-kapacitással (a centrifugális szárítók kivételével)

2,2

0

8451 29 00

Szárítógép textilfonalhoz, -szövethez vagy elkészített textiláruhoz (a leg
feljebb 10 kg szárazruha-kapacitású gépek és a centrifugális szárítók ki
vételével)

2,2

0

8451 30 10

Vasalógép és sajtológép, elektromos fűtésű, legfeljebb 2 500 W teljesít
ménnyel

2,2

0

8451 30 30

Vasalógép és sajtológép, elektromos fűtésű, 2 500 W-ot meghaladó tel
jesítménnyel

2,2

0

8451 30 80

Vasalógép és sajtológép (az elektromos fűtésű és a kalander kivételével)

2,2

0

8451 40 00

Mosó-, fehérítő- vagy festőgép textilfonalhoz, -szövethez vagy elkészí tett
textiláruhoz (a háztartásban vagy mosodában használatos mosógép
kivételével)

2,2

0

8451 50 00

átcsévélő-, lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, -vágó vagy -csipkéző gép:

2,2

0

8451 80 10

Linóleum és egyéb padlóborító anyag gyártásában alkalmazott gép,
amely péppel kezeli az alapszövetet vagy más hordozót

2,2

0

8451 80 30

Gép textilfonal, szövet vagy kész textiláru appretálásra vagy végkikészí
tésre (a nemez appretálásra vagy végkikészítésre való, a kalander és
általános használatú sajtoló kivételével)

2,2

0

8451 80 80

Gép textilfonal, szövet vagy kész textiláru bevonására vagy impregnálá
sára (a kalander és általános használatú sajtoló kivételével)

2,2

0

8451 90 00

Alkatrész textilfonal, szövet vagy kész textiláru mosására, tisztítására,
csavarására, szárítására, vasalására, sajtolására, fehérítésére, festésére,
appretálására, végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szol gáló
géphez; alkatrész linóleum vagy más padlóburkoló gyártására használt
pépnyomógéphez, amely alapszövetre vagy más alapra viszi fel a pépet;
máshol nem említett alkatrész textilszövetet átcsévélő, lecsé vélő,
hajtogató, vágó vagy csipkéző géphez

2,2

0

8452 10 11

Háztartási varrógép (csak zárt öltésű), motor nélkül legfeljebb 16 kg tö
megű fejjel, vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel 65 EUR feletti
egységárral (ebbe az értékbe nem számítva a keretet, asztalt vagy bú tort)

5,7

0
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8452 10 19

Háztartási varrógép (csak zárt öltésű), motor nélkül legfeljebb 16 kg tö
megű fejjel, vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel legfeljebb 65
EUR egységárral (ebbe az értékbe nem számítva a keretet, asztalt vagy
bútort); motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel, vagy motor ral
legfeljebb 17 kg tömegű fejjel

9,7

0

8452 10 90

Háztartási varrógép és fej (a motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fej jel,
vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel rendelkező, zárt öltésű
varrógép, és a motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel, vagy motor ral
legfeljebb 17 kg tömegű fejjel rendelkező varrógép kivételével)

3,7

0

8452 21 00

Automata ipari varrógép

3,7

0

8452 29 00

Ipari varrógép (az automata egységek kivételével)

3,7

0

8452 30 10

Varrógéptű egyik oldalán lapos szárral

2,7

0

8452 30 90

Varrógéptű (az egyik oldalán lapos szárral rendelkező kivételével)

2,7

0

8452 40 00

Varrógép beépítésére alkalmas bútor és ezek részei

2,7

0

8452 90 00

Máshol nem említett alkatrész varrógéphez

2,7

0

8453 10 00

Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép (a
szárítógép, szórópisztoly, sertésszőrtelenítő gép, varrógép és általá nos
használatú sajtoló kivételével)

1,7

0

8453 20 00

Bőrből, szőrméből készült lábbeli előállítására vagy javítására szolgáló gép
(a varrógép kivételével)

1,7

0

8453 80 00

Cikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy javítására szolgáló gép (a
lábbeli előállítására vagy javítására szolgáló gép és a varrógép kivéte lével)

1,7

0

8453 90 00

Máshol nem említett alkatrész bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy
feldolgozására szolgáló géphez

1,7

0

8454 10 00

Fémöntödei vagy fémkohászati konverter

1,7

0

8454 20 00

Fémöntödei vagy fémkohászati bugaöntő forma és öntőüst

1,7

0

8454 30 10

Nyomás alatti öntéshez használt gép, fémöntödei vagy fémkohászati

1,7

0

8454 30 90

Fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép (a nyomás alatti öntéshez hasz nált
gép kivételével)

1,7

0

8454 90 00

Máshol nem említett alkatrész konverterhez, öntőüsthöz, bugaöntő for
mához és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgéphez

1,7

0
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8455 10 00

Hengermű fémcső hengerléséhez

2,7

0

8455 21 00

Hengermű meleg, vagy meleg és hideg fémhengerlésre (a csőhengermű
kivételével)

2,7

0

8455 22 00

Hideghengermű fémhengerlésre (a csőhengermű kivételével)

2,7

0

8455 30 10

Henger fémhengerműhöz, öntöttvasból

2,7

0

8455 30 31

Meleghengerműi alakítóhenger; meleg- és hideg hengerműi reverzáló
henger, nyitott süllyesztékben kovácsolt acélból, fémhez

2,7

0

8455 30 39

Hideghengerműi alakítóhenger fémhez, nyitott süllyesztékben kovácsolt
acélból

2,7

0

8455 30 90

Henger fémhengerműhöz, öntött vagy kovácsolt acélból

2,7

0

8455 90 00

Máshol nem említett alkatrész fémhengerműhöz

2,7

0

8456 10 00

Lézer- vagy más fény- vagy fotonsugárral működő, bármilyen anyagot
anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép (a forrasztó- és hegesztő gép,
ideértve azokat is, amelyek vágására használhatók, az anyagtesz telő gép,
valamint a félvezető eszköz vagy elektromos integrált áramkör gyártásához
használt gép kivételével)

1,7

0

8456 20 00

Ultrahangos eljárással működő anyagleválasztó szerszámgép (az ultra
hangos eljárással működő tisztítóberendezés és az anyagtesztelő gép ki
vételével)

1,7

0

8456 30 11

Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép,
elektromos kisüléssel működő, huzallal vágó, numerikus vezérlésű

1,7

0

8456 30 19

Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép,
elektromos kisüléssel működő, numerikus vezérlésű (a huzallal vágó ki
vételével)

1,7

0

8456 30 90

Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép,
elektromos kisüléssel működő, nem numerikus vezérlésű

1,7

0

8456 90 00

Elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárás sal
működő, bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szer
számgép (a forrasztó- és hegesztőgép, az anyagtesztelő gép, valamint a
félvezető eszköz vagy elektromos integrált áramkör gyártásához hasz nált
gép kivételével)

1,7

0

8457 10 10

Vízszintes megmunkálóközpont fém megmunkálására

2,7

0

8457 10 90

Megmunkálóközpont fém megmunkálására (a horizontális megmunká
lóközpont kivételével)

2,7

0
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8457 20 00

Egy munkahelyes gép fém megmunkálására

2,7

0

8457 30 10

Több munkahelyes gép fém megmunkálására, numerikus vezérlésű

2,7

0

8457 30 90

Több munkahelyes gép fém megmunkálására, nem numerikus vezér lésű

2,7

0

8458 11 20

Vízszintes fémipari esztergálóközpont, numerikus vezérlésű

2,7

0

8458 11 41

Vízszintes egyorsós automata fémipari eszterga, numerikus vezérlésű

2,7

0

8458 11 49

Vízszintes többorsós automata fémipari eszterga, numerikus vezérlésű

2,7

0

8458 11 80

Vízszintes fémipari eszterga, numerikus vezérlésű (az esztergálóköz pont
és az automata eszterga kivételével)

2,7

0

8458 19 20

Vízszintes vonó- és vezérorsós (párhuzamos) fémipari eszterga, nem
numerikus vezérlésű

2,7

0

8458 19 40

Vízszintes automata fémipari eszterga, nem numerikus vezérlésű

2,7

0

8458 19 80

Vízszintes fémipari eszterga, nem numerikus vezérlésű (a vonó- és ve
zérorsós (párhuzamos) eszterga kivételével)

2,7

0

8458 91 20

Fémipari esztergálóközpontot is, nem numerikus vezérlésű (a vízszintes
kivételével)

2,7

0

8458 91 80

Fémipari eszterga, numerikus vezérlésű (a vízszintes eszterga és az esz
tergálóközpont kivételével)

2,7

0

8458 99 00

Fémipari eszterga, beleértve az esztergálóközpontot is, nem numerikus
vezérlésű (a vízszintes eszterga kivételével)

2,7

0

8459 10 00

Hordozható fúrógép fémipari fúráshoz, furatmegmunkáláshoz, marás hoz,
menetvágáshoz vagy menetfúráshoz

2,7

0

8459 21 00

Fúrógép fém megmunkálásához, numerikus vezérlésű (a hordozható
fúrógép kivételével)

2,7

0

8459 29 00

Fúrógép fém megmunkálásához, nem numerikus vezérlésű (a hordoz ható
fúrógép és a kézi működtetésű gép kivételével)

2,7

0

8459 31 00

Furatmegmunkáló marógép fémhez, numerikus vezérlésű (a hordozható
fúrógép kivételével)

1,7

0
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8459 39 00

Furatmegmunkáló marógép fémhez, nem numerikus vezérlésű (a hor
dozható fúrógép kivételével)

1,7

0

8459 40 10

Furatmegmunkáló gép fémhez, numerikus vezérlésű (a hordozható fú
rógép és a furatmegmunkáló marógép kivételével)

1,7

0

8459 40 90

Furatmegmunkáló gép fém megmunkálásához, nem numerikus vezér lésű
(a hordozható fúrógép és a kézi működtetésű gép kivételével)

1,7

0

8459 51 00

Konzolos marógép fémhez, numerikus vezérlésű

2,7

0

8459 59 00

Konzolos marógép fémhez, nem numerikus vezérlésű

2,7

0

8459 61 10

Szerszámmaró gép fémhez, numerikus vezérlésű

2,7

0

8459 61 90

Marógép fémhez, numerikus vezérlésű (a hordozható fúrógép, furat
megmunkáló marógép, konzolos marógép, szerszámmaró gép fogaske
rékmaró gép kivételével)

2,7

0

8459 69 10

Szerszámmaró gép fémhez, nem numerikus vezérlésű

2,7

0

8459 69 90

Marógép fémhez, nem numerikus vezérlésű (a hordozható fúrógép, fu
ratmegmunkáló marógép, konzolos marógép, szerszámmaró gép és fo
gaskerékmaró gép kivételével)

2,7

0

8459 70 00

Menetfúró- vagy menetvágó gép fémhez (a hordozható fúrógép kivéte
lével)

2,7

0

8460 11 00

Síkköszörűgép fém megmunkálására, legalább 0,01 mm pontosságú
tengelyállítással, numerikus vezérlésű

2,7

0

8460 19 00

Síkköszörűgép fém megmunkálására, legalább 0,01 mm pontosságú
tengelyállítással, nem numerikus vezérlésű

2,7

0

8460 21 11

Furat-köszörűgép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására, leg alább
0,01 mm pontosságú tengelyállítással, numerikus vezérlésű (a fo gaskeréksimító gép kivételével)

2,7

0

8460 21 15

Csúcs nélküli köszörűgép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálá
sára, legalább 0,01 mm pontosságú tengelyállítással, numerikus vezér lésű
(a fogaskerék-simító gép kivételével)

2,7

0
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8460 21 19

Köszörűgép fém hengeres felülethez, fém, fémkarbid vagy cermet meg
munkálására, legalább 0,01 mm pontosságú tengelyállítással, numeri kus
vezérlésű (a fogaskerék-simító gép, furat-köszörűgép és csúcs nél küli
köszörűgép kivételével)

2,7

0

8460 21 90

Köszörűgép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására, legalább
0,01 mm pontosságú tengelyállítással, numerikus vezérlésű (a sima
vagy hengeres felülethez való köszörűgép, valamint a fogaskerékmaró,
-köszörülő vagy -simító gép kivételével)

2,7

0

8460 29 11

Furat-köszörűgép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására, leg alább
0,01 mm pontosságú tengelyállítással, nem numerikus vezérlésű (a
fogaskerék-simító gép kivételével)

2,7

0

8460 29 19

Köszörűgép hengeres felülethez, fém, fémkarbid vagy cermet megmun
kálására, legalább 0,01 mm pontosságú tengelyállítással, nem numeri kus
vezérlésű (a fogaskerék-simító gép kivételével)

2,7

0

8460 29 90

Köszörűgép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására, legalább
0,01 mm pontosságú tengelyállítással, nem numerikus vezérlésű (a
sima vagy hengeres felülethez való köszörűgép, valamint a fogaske
rékmaró, -köszörülő vagy -simító gép kivételével)

2,7

0

8460 31 00

Élezőgép (szerszám- vagy vágóeszköz-köszörülő), numerikus vezérlésű

1,7

0

8460 39 00

Élezőgép (szerszám- vagy vágóeszköz-köszörülő), nem numerikus ve
zérlésű

1,7

0

8460 40 10

Csiszoló- vagy tükrösítőgép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálá
sára, numerikus vezérlésű (a fogaskerék-simító gép kivételével)

1,7

0

8460 40 90

Csiszoló- vagy tükrösítőgép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálá
sára, nem numerikus vezérlésű (a fogaskerék-simító gép kivételével)

1,7

0

8460 90 10

Sorjázó vagy fényező gép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálá
sára, legalább 0,01 mm pontosságú tengelyállítással (a fogaskerékmaró,
-köszörülő vagy -simító gép kivételével)

2,7

0

8460 90 90

Sorjázó, köszörülő vagy fényező gép fém, fémkarbid vagy cermet meg
munkálására (a legalább 0,01 mm pontosságú tengelyállítással rendel kező
köszörű- vagy fényezőgép, a fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -si mító
gép, valamint a kézi szerszám kivételével)

1,7

0
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8461 20 00

Véső- vagy hornyológép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására

1,7

0

8461 30 10

Üregelőgép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására, numerikus
vezérlésű

1,7

0

8461 30 90

Üregelőgép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására, nem numeri kus
vezérlésű

1,7

0

8461 40 11

Fogaskerékmaró (beleértve a fogaskerék-köszörülő gépet is), henger alakú
fogaskerék forgácsolásához, numerikus vezérlésű, fém, fémkarbid vagy
cermet megmunkálására (a gyalugép, hornyológép, üregelőgép ki
vételével)

2,7

0

8461 40 19

Fogaskerékmaró (beleértve a fogaskerék-köszörülő gépet is), henger alakú
fogaskerék forgácsolásához, nem numerikus vezérlésű, fém, fém karbid
vagy cermet megmunkálására (a gyalugép, hornyológép, ürege lőgép
kivételével)

2,7

0

8461 40 31

Fogaskerékmaró (beleértve a fogaskerék-köszörülő gépet is), nem hen ger
alakú fogaskerékhez, numerikus vezérlésű, fém, fémkarbid vagy cer met
megmunkálására (a gyalugép, hornyológép, üregelőgép kivételével)

1,7

0

8461 40 39

Fogaskerékmaró (beleértve a fogaskerék-köszörülő gépet is), nem hen ger
alakú fogaskerékhez, nem numerikus vezérlésű, fém, fémkarbid vagy
cermet megmunkálására (a gyalugép, hornyológép, üregelőgép ki
vételével)

1,7

0

8461 40 71

Fogaskerék-simító gép (beleértve a fogaskerék-köszörülő gépet is), leg
alább 0,01 mm pontosságú tengelyállítással, numerikus vezérlésű, fém,
fémkarbid vagy cermet megmunkálására

2,7

0

8461 40 79

Fogaskerék-simító gép (beleértve a fogaskerék-köszörülő gépet is), leg
alább 0,01 mm pontosságú tengelyállítással, nem numerikus vezérlésű,
fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására

2,7

0

8461 40 90

Fogaskerék-simító gép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására (a
legalább 0,01 mm pontosságú tengelyállítással rendelkezők kivételé vel)

1,7

0

8461 50 11

Körfűrész fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására (a kézi szer szám
kivételével)

1,7

0

8461 50 19

Fűrészgép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására (a kézi szer szám
és a körfűrészgép kivételével)

2,7

0

8461 50 90

Vágógép fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására (a kézi szerszám és a
fűrészgépek kivételével)

2,7

0
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8461 90 00

Gyalugép és anyagleválasztással működő, m. n. s. más szerszámgép
fém, fémkarbid vagy cermet megmunkálására

1,7

0

8462 10 10

Kovácsoló- vagy alakos sajtológép (beleértve a présgépet is) és kalapáló
gép, numerikus vezérlésű

1,7

0

8462 10 90

Kovácsoló- vagy alakos sajtológép (beleértve a présgépet is) és kalapáló
gép, nem numerikus vezérlésű

2,7

0

8462 21 10

Hajlító-, hajtogató-, redőző-, simító- vagy egyengetőgép, beleértve a
présgépet is, numerikus vezérlésű, sík fémtermékek megmunkálására

2,7

0

8462 21 80

Hajlító-, hajtogató-, redőző-, simító- vagy egyengetőgép, beleértve a
présgépet is, numerikus vezérlésű, fém megmunkálására (a félvezető
eszköz vagy elektromos integrált áramkör gyártásához használt gép ki
vételével)

1,7

0

8462 29 10

Hajlító-, hajtogató-, redőző-, simító- vagy egyengetőgép, beleértve a
présgépet is, nem numerikus vezérlésű, sík fémtermékek megmunká
lására

1,7

0

8462 29 91

Hajlító-, hajtogató-, redőző-, simító- vagy egyengetőgép, beleértve a
présgépet is, hidraulikus, nem numerikus vezérlésű, fém megmunká lására
(a sík fémtermékek megmunkálásához való gép kivételével)

2,7

0

8462 29 98

Hajlító-, hajtogató-, redőző-, simító- vagy egyengetőgép, beleértve a
présgépet is, nem hidraulikus, nem numerikus vezérlésű, fém meg
munkálására (a sík fémtermékek megmunkálásához, valamint félvezető
eszköz vagy elektromos integrált áramkör gyártásához használt gép ki
vételével)

2,7

0

8462 31 00

Nyírógép, beleértve a présgépet is, numerikus vezérlésű, fém megmun
kálására (a kombinált nyíró- és lyukasztógép kivételével)

1,7

0

8462 39 10

Nyírógép, beleértve a présgépet is, nem numerikus vezérlésű, sík fém
termékek megmunkálására (a kombinált nyíró- és lyukasztógép kivéte
lével)

1,7

0

8462 39 91

Nyírógép, beleértve a présgépet is, hidraulikus, nem numerikus vezér lésű,
fém megmunkálására (a sík fémtermékek megmunkáláshoz hasz nált,
valamint a kombinált nyíró- és lyukasztógép kivételével)

1,7

0

8462 39 99

Nyírógép, beleértve a présgépet is, nem hidraulikus, nem numerikus ve
zérlésű, fém megmunkálására (a sík fémtermékek megmunkáláshoz
használt, valamint a kombinált nyíró- és lyukasztógép kivételével)

1,7

0
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8462 41 10

Lyukasztó vagy rovátkoló gép, beleértve a présgépet is, és kombinált
lyukasztó- és nyírógép, numerikus vezérlésű, sík fémtermékek meg
munkálására

2,7

0

8462 41 90

Lyukasztó vagy rovátkoló gép, beleértve a présgépet is, és kombinált
lyukasztó- és nyírógép, numerikus vezérlésű, fém megmunkálására (a
sík fémtermékek megmunkálásához való kivételével)

2,7

0

8462 49 10

Lyukasztó vagy rovátkoló gép, beleértve a présgépet is, és kombinált
lyukasztó- és nyírógép, nem numerikus vezérlésű, sík fémtermékek
megmunkálására

1,7

0

8462 49 90

Lyukasztó vagy rovátkoló gép, beleértve a présgépet is, és kombinált
lyukasztó- és nyírógép, nem numerikus vezérlésű, fém megmunkálására (a
sík fémtermékek megmunkálásához való kivételével)

1,7

0

8462 91 10

Hidraulikus présgép ömlesztett fémpor porkohászati préseléséhez vagy
fémhulladék bálázásához

2,7

0

8462 91 50

Hidraulikus présgép, numerikus vezérlésű, fém megmunkálására (a ko
vácsoló, hajlító, hajtogató, redőző, simító és egyengető présgép, az öm
lesztett fémpor porkohászati préseléséhez vagy fémhulladék bálázásá hoz
való kivételével)

2,7

0

8462 91 90

Hidraulikus présgép, nem numerikus vezérlésű, fém megmunkálására (a
kovácsoló, hajlító, hajtogató, redőző, simító és egyengető présgép,
valamint az ömlesztett fémpor porkohászati préseléséhez vagy fémhul
ladék bálázásához való kivételével)

2,7

0

8462 99 10

Présgép ömlesztett fémpor porkohászati préseléséhez vagy fémhulladék
bálázásához, nem hidraulikus

1,7

0

8462 99 50

Présgép, nem hidraulikus, numerikus vezérlésű, fém megmunkálására (a
kovácsoló, hajlító, hajtogató, redőző, simító és egyengető présgép, az
ömlesztett fémpor porkohászati préseléséhez vagy fémhulladék bálázá
sához való kivételével)

1,7

0

8462 99 90

Présgép, nem hidraulikus, nem numerikus vezérlésű, fém megmunkálá sára
(a kovácsoló, hajlító, hajtogató, redőző, simító és egyengető prés gép, az
ömlesztett fémpor porkohászati préseléséhez vagy fémhulladék bálázásához
való kivételével)

1,7

0

8463 10 10

Húzógép fémdróthoz

2,7

0

8463 10 90

Húzógép rúd, cső, profil vagy hasonló készítésére (a huzalhoz való ki
vételével)

2,7

0

8463 20 00

Menethengerlő gép fém megmunkálására

1,7

0
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8463 30 00

Anyagleválasztás nélkül működő szerszámgép fém megmunkálására (a
8461 vtsz. alá tartozó huzalhajlító gép és a kézi szerszám kivételé vel)

1,7

0

8463 90 00

Anyagleválasztás nélkül működő szerszámgép fém, zsugorított fémkar bid
vagy cermet megmunkálására (a kovácsoló, hajlító, hajtogató, re dőző,
simító és egyengető présgép, nyírógép, lyukasztó- vagy rovátko lógép,
présgép, húzógép, menethengerlő gép, huzalmegmunkáló gép és kézi
szerszám kivételével)

2,7

0

8464 10 00

Fűrészgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi
anyag vagy üveg hidegmegmunkálására (a kézi szerszám kivételével)

2,7

0

8464 20 11

Fúró- vagy fényezőgép optikai üveg hidegmegmunkálására

2,7

0

8464 20 19

Fúró- vagy fényezőgép üveg (nem optikai) hidegmegmunkálására

2,2

0

8464 20 20

Fúró- vagy fényezőgép kerámia megmunkálására (a kézi működésű ki
vételével)

2,2

0

8464 20 95

Fúró- vagy fényezőgép kő, beton, azbesztcement és hasonló ásványi
anyag megmunkálására (a kerámia megmunkálására, üveg hidegmeg
munkálására való, a kézi gépek és a félvezető érintkezőlemezekhez való
kivételével)

2,2

0

8464 90 20

Szerszámgép kerámia megmunkálására (a fűrészgép, köszörűgép, fénye zőgép
és kézi gépek kivételével)

2,2

0

8464 90 80

Szerszámgép kő, beton, azbesztcement és hasonló ásványi anyag meg
munkálására vagy üveg hidegmegmunkálására (a fűrészgép, köszörű gép,
fényezőgép, kézi gép, kerámia megmunkálására való gép, valamint kő,
beton, azbesztcement és hasonló ásványi anyag megmunkálására (a
kerámia megmunkálására, üveg hidegmegmunkálására való, a kézi gép,
valamint a félvezető szeletek metszésére és rovátkolására való gép
kivételével)

2,2

0

8465 10 10

Gép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló ke
mény anyag megmunkálására, szerszámcsere nélkül többféle művelet
elvégzésére, munkadarab kézi továbbítása minden művelet között

2,7

0

8465 10 90

Gép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló ke
mény anyag megmunkálására, szerszámcsere nélkül többféle művelet
elvégzésére, munkadarab automatikus továbbítása minden művelet kö zött

2,7

0

8465 91 10

Szalagfűrész fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy ha
sonló kemény anyag megmunkálására (a kézi szerszám kivételével)

2,7

0

8465 91 20

Körfűrész fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy ha
sonló kemény anyag megmunkálására (a kézi szerszám kivételével)

2,7

0
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8465 91 90

Fűrészgép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy ha
sonló kemény anyag megmunkálására (a szalagfűrész, körfűrész és kézi
szerszám kivételével)

2,7

0

8465 92 00

Gyalugép, marógép vagy (vágással) formázó gép fa, parafa, csont, ke
ménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunká
lására (a kézi szerszám és a 8465 10 alszám alá tartozó gép kivételé
vel)

2,7

0

8465 93 00

Köszörülő, dörzsölő- vagy fényezőgép fa, parafa, csont, keménygumi,
kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására (a kézi
szerszám kivételével)

2,7

0

8465 94 00

Hajlító- vagy összeállító gép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény
műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására (a kézi szer
szám kivételével)

2,7

0

8465 95 00

Fúró- vagy csaplyukvédő gép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény
műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására (a kézi szer
szám és a 8465 10 alszám alá tartozó gép kivételével)

2,7

0

8465 96 00

Hasító-, szeletelő- vagy hántológép fa megmunkálására

2,7

0

8465 99 10

Eszterga fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló
kemény anyag megmunkálására

2,7

0

8465 99 90

Szerszámgép fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy ha
sonló kemény anyag megmunkálására (a kézi szerszám, a 8465 10 al
szám alá tartozó gép, fűrészgép, gyalugép, marógép vagy (vágással) for
mázó gép, köszörülő-, dörzsölő- vagy fényezőgép, hajlító- vagy összeál
lító gép, fúró- vagy csaplyukvéső gép, hasító-, szeletelő- vagy hántoló gép
és eszterga kivételével)

2,7

0

8466 10 20

Orsó, hüvely és persely, szerszámgépben szerszámbefogóként, bármi lyen
kéziszerszámhoz való szerszámbefogó is

1,2

0

8466 10 31

Szerszámbefogó esztergához (az orsó, hüvely és persely kivételével)

1,2

0

8466 10 38

Szerszámbefogó szerszámgéphez, bármilyen kéziszerszámhoz való
szerszámbefogó is (az esztergához, orsóhoz, hüvelyhez és perselyhez való
kivételével)

1,2

0

8466 10 80

Önnyíló menetmetsző fej szerszámgéphez

1,2

0

8466 20 20

Munkadarab-befogó szerszámgéphez tokmány és különleges alkalmazá
sokra kialakított munkadarab-befogó, valamint a tokmány és munkada rabbefogó készlet formájában

1,2

0

8466 20 91

Munkadarab-befogó esztergához (a tokmány és különleges alkalmazá
sokra kialakított munkadarab-befogó, valamint a tokmány és munkada rabbefogó készlet formájú munkadarab-befogó kivételével)

1,2

0
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8466 20 98

Munkadarab-befogó szerszámgéphez (az esztergához való, valamint a
tokmány és különleges alkalmazásokra kialakított munkadarab-be fogó,
valamint a tokmány és munkadarab-befogó készlet formájú mun kadarabbefogó kivételével)

1,2

0

8466 30 00

M. n. s. osztófej és más tartozék szerszámgéphez

1,2

0

8466 91 20

M. n. s. alkatrész és tartozék kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy
hasonló ásványi anyag vagy üveg hidegmegmunkálására szolgáló szer
számgéphez, öntöttvasból és öntött acélból

1,2

0

8466 91 95

Máshol nem említett alkatrész és tartozék kő, kerámia, beton, azbeszt
cement vagy hasonló ásványi anyag vagy üveg hidegmegmunkálására
szolgáló szerszámgéphez (az öntöttvasból vagy öntött acélból készült
kivételével)

1,2

0

8466 92 20

M. n. s. alkatrész és tartozék fa, parafa, csont, keménygumi, kemény
műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására szolgáló szer
számgéphez, öntöttvasból vagy öntött acélból

1,2

0

8466 92 80

M. n. s. alkatrész és tartozék fa, parafa, csont, keménygumi, kemény
műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására szolgáló szer
számgéphez (az öntöttvasból vagy öntött acélból készült kivételével)

1,2

0

8466 93 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék fém megmunkálására szol gáló,
anyagleválasztással működő szerszámgéphez

1,2

0

8466 94 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék fém megmunkálására szol gáló,
anyagleválasztás nélkül működő szerszámgéphez

1,2

0

8467 11 10

Kézi használatú szerszám, pneumatikus, forgó típusú, fém megmunká
lásához

1,7

0

8467 11 90

Kézi használatú szerszám, pneumatikus, forgó típusú (a fém megmun
kálásához használt kivételével)

1,7

0

8467 19 00

Kézi használatú szerszám, pneumatikus, nem forgó típusú

1,7

0

8467 21 10

Mindenfajta kézi fúró, külső energiaforrás nélkül működő beépített
elektromotorral

2,7

0

8467 21 91

Mindenfajta, kézi használatú elektropneumatikus fúró

2,7

0

8467 21 99

Mindenfajta kézi fúró, beépített elektromos motorral, külső energiafor
rással működő (az elektropneumatikus fúró kivételével)

2,7

0

8467 22 10

Kézi használatú láncfűrész beépített elektromos motorral

2,7

0

8467 22 30

Kézi használatú körfűrész beépített elektromos motorral

2,7

0
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8467 22 90

Kézi használatú fűrész beépített elektromos motorral (a láncfűrész és a
körfűrész kivételével)

2,7

0

8467 29 10

Elektromechanikai kéziszerszám beépített elektromos motorral (a fűrész és fúró
kivételével)

2,7

0

8467 29 30

Elektromechanikai kéziszerszám külső energiaforrás nélkül működő be
épített elektromotorral (a textilanyag megmunkálására használt, a fűrész és fúró
kivételével)

2,7

0

8467 29 51

Sarokcsiszoló, kézi használatú, beépített elektromotorral, külső energia
forrással működő

2,7

0

8467 29 53

Szalagcsiszoló, kézi használatú, beépített elektromos motorral, külső
energiaforrással működő

2,7

0

8467 29 59

Köszörű és csiszoló, kézi használatú, beépített elektromotorral, külső
energiaforrással működő (a sarokcsiszoló és szalagcsiszoló kivételével)

2,7

0

8467 29 70

Gyalu, kézi használatú, beépített elektromotorral, külső energiaforrással
működő

2,7

0

8467 29 80

Sövény- és pázsitnyíró, kézi használatú, beépített elektromotorral, külső
energiaforrással működő

2,7

0

8467 29 90

Elektromechanikus kézi szerszám, külső energiaforrással működő beé
pített elektromotorral (a textilanyag megmunkálására használt, a fűrész, fúró,
köszörű, csiszoló, gyalu, sövény- és pázsitnyíró kivételével)

2,7

0

8467 81 00

Kézi használatú láncfűrész beépített nem elektromos motorral

1,7

0

8467 89 00

Kézi használatú szerszám, hidraulikus vagy beépített nem elektromos
motorral (a láncfűrész és a pneumatikus szerszámok kivételével)

1,7

0

8467 91 00

Máshol nem említett alkatrész beépített elektromos vagy nem elektro mos
motorral működő kézi láncfűrészhez

1,7

0

8467 92 00

Máshol nem említett alkatrész pneumatikus kéziszerszámhoz

1,7

0

8467 99 00

Máshol nem említett alkatrész pneumatikus, hidraulikus vagy elektro mos
vagy nem elektromos motorral működő kéziszerszámhoz

1,7

0

8468 10 00

Kézi hegesztőpisztoly, gázzal működő, forrasztásra, keményforrasztásra
vagy hegesztésre

2,2

0

8468 20 00

Gázzal működő gép és készülék forrasztásra, keményforrasztásra, he
gesztésre vagy felületi hőkezelésre (a kézi hegesztőpisztoly kivételével)

2,2

0
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8468 80 00

Hegesztőgép és -készülék, nem gázzal működő (a 8515 vtsz. alá tar
tozó elektromos gép és készülék kivételével)

2,2

0

8468 90 00

Máshol nem említett alkatrész forrasztásra, keményforrasztásra, hegesz tésre
vagy felületi hőkezelésre szolgáló, nem elektromos géphez és ké
szülékhez

2,2

0

8469 00 10

Szövegszerkesztő gép (a 8443 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldol
gozó gép és egységei és a lézernyomtató, hőnyomtató és elektroszenzi tív
nyomtató kivételével)

mentes

0

8469 00 91

Elektromos írógép (a 8443 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldol
gozó gép egységei és a lézernyomtató, hőnyomtató és elektroszenzitív
nyomtató kivételével)

2,3

0

8469 00 99

Nem elektromos írógép

2,5

0

8470 10 00

Elektronikus számológép, külső elektromos forrás nélkül működő, és
számoló funkcióval ellátott zsebméretű (legfeljebb 170 mm × 100 mm
× 45 mm méretű) adatrögzítő, -előhívó és megjelenítő gép

mentes

0

8470 21 00

Elektronikus számológép nyomtatószerkezettel, elektromos hálózati
csatlakozóval (a 8471 vtsz. alá tartozó adatfeldolgozó gép kivételével)

mentes

0

8470 29 00

Elektronikus számológép nyomtatószerkezet nélkül, elektromos háló zati
csatlakozóval (a 8471 vtsz. alá tartozó adatfeldolgozó gép kivételé vel)

mentes

0

8470 30 00

Számológép, nem elektronikus

mentes

0

8470 50 00

Pénztárgép számolószerkezettel

mentes

0

8470 90 00

Postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerke
zettel (a pénztárgép és automata elárusítógép kivételével)

mentes

0

8471 30 00

Legfeljebb 10 kg tömegű, hordozható, automatikus adatfeldolgozó gép,
amely legalább egy központi feldolgozóegységet, egy billentyűzetet és egy
megjelenítő egységet tartalmaz (a perifériaegység kivételével)

mentes

0

8471 41 00

Automatikus adatfeldolgozó gép, kombinálva is, ha egy burkolaton be lül
legalább egy központi adatfeldogozó egységet és egy-egy input- és
outputegységet tartalmaz (kivéve rendszer formában és a legfeljebb 10 kg
tömegű hordozható és perifériaegység kivételével)

mentes

0

8471 49 00

Automatikus adatfeldolgozó gép rendszer formában, „ha legalább egy
központi adatfeldogozó egységet és egy-egy input- és outputegységet
tartalmaz” (a legfeljebb 10 kg tömegű hordozható és perifériaegység ki
vételével)

mentes

0

8471 50 00

Feldolgozóegység automatikus adatfeldolgozó géphez, akár tartalmaz egy
burkolaton belül a következő egységekből egyet vagy kettőt, akár nem:
tárolóegység, inputegység, outputegység (a 8471 41 vagy 8471 49
alszám alá tartozók és perifériaegység kivételével)

mentes

0
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8471 60 60

Input vagy output egység, tárolóegységgel egy burkolatban is

mentes

0

8471 60 70

Input- vagy outputegység automatikus adatfeldolgozó géphez, táro
lóegységgel egy burkolatban is (a billentyűzet kivételével)

mentes

0

8471 70 20

Tápegység automatikus adatfeldolgozó gépekhez

mentes

0

8471 70 30

Lemezes tárolóegység automatikus adatfeldolgozó gépekhez, optikai,
magnetooptikai is (pl. CD-ROM-meghajtó (a tápegység kivételével)

mentes

0

8471 70 50

Merevlemezes tárolómeghajtó automatikus adatfeldolgozó gépekhez, nem
optikai és nem magnetooptiai (a tápegység kivételével)

mentes

0

8471 70 70

Lemezes tárolóegység automatikus adatfeldolgozó gépekhez, nem opti kai
és nem magnetooptiai (a merevlemezes tárolómeghajtó és a tápegy ség
kivételével)

mentes

0

8471 70 80

Mágnesszalagos tárolóegység automatikus adatfeldolgozó gépekhez (a
tápegység kivételével)

mentes

0

8471 70 98

Tárolóegység automatikus adatfeldolgozó gépekhez (a lemez, mágnesz
szalag és tápegység kivételével)

mentes

0

8471 80 00

Egység automatikus adatfeldolgozó géphez (a feldolgozóegység, inputvagy outputegység és tárolóegység kivételével)

mentes

0

8471 90 00

Mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordo
zóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldol
gozásához

mentes

0

8472 10 00

Sokszorosítógép (hektrográf vagy stencil) (a nyomtató és fénymásoló vagy
hőmásoló készülék kivételével)

2

0

8472 30 00

Levélosztályozó, vagy -hajtogató, vagy -borítékoló, vagy -kötegelő, le
vélbontó, levélzáró vagy -pecsételő gép és postai bélyeg ragasztására vagy
érvénytelenítésére szolgáló gép

2,2

0

8472 90 10

Érmeválogató, -számláló és -csomagoló gép

2,2

0

8472 90 30

Bankjegykiadó automata

mentes

0

8472 90 70

Máshol nem említett irodai gép

2,2

0

8473 10 11

Máshol nem említett elektronikus egység a 8469 vtsz. alá tartozó szö
vegszerkesztő gépekhez

mentes

0

8473 10 19

Máshol nem említett elektronikus egység a 8469 vtsz. alá tartozó írógé
pekhez

3

0

8473 10 90

Máshol nem említett alkatrész és tartozék a 8469 vtsz. alá tartozó író
gépekhez és szövegszerkesztő gépekhez

mentes

0
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8473 21 10

M. n. e. elektronikus rész a 8470 10, 8470 21 vagy 8470 29 alszám alá
tartozó elektronikus számológépekhez

mentes

0

8473 21 90

M. n. e. alkatrész és tartozék a 8470 10, 8470 21 vagy 8470 29 al szám
alá tartozó elektronikus számológépekhez (az elektronikus egység
kivételével)

mentes

0

8473 29 10

Máshol nem említett elektronikus szerelvény a 8470 vtsz. alá tartozó,
számolószerkezettel felszerelt könyvelőgéphez, pénztárgéphez és ha sonló
géphez

mentes

0

8473 29 90

A 8470 vtsz. alá tartozó, számolószerkezettel felszerelt könyvelőgép hez,
pénztárgéphez és hasonló géphez való nem elektronikus számoló gép
máshol nem említett alkatrésze és tartozéka (az elektronikus egység
kivételével)

mentes

0

8473 30 20

Máshol nem említett elektronikus szerelvény az automatikus adatfeldol
gozó géphez vagy a 8471 vtsz. alá tartozó más géphez

mentes

0

8473 30 80

Máshol nem említett alkatrész és tartozék az automatikus adatfeldol gozó
géphez vagy a 8471 vtsz. alá tartozó más géphez (az elektronikus egység
kivételével)

mentes

0

8473 40 11

M. n. s. elektronikus rész a 8472 90 30 alszám alá tartozó bankjegyki
adó automatákhoz

mentes

0

8473 40 18

Máshol nem említett elektronikus szerelvény a 8472 vtsz. alá tartozó
egyéb irodai géphez (a bankjegykiadó automaták kivételével)

3

0

8473 40 80

A 8472 vtsz. alá tartozó más irodai gép máshol nem említett alkatrésze és
tartozéka (az elektronikus egység kivételével)

mentes

0

8473 50 20

A 8469–8472 vtsz. alá tartozó írógép, szövegszerkesztő gép, számoló gép,
automatikus adatfeldolgozó gép vagy más gép, berendezés vagy
készülék közül kettőhöz vagy többhöz egyformán megfelelő, m. n. s.
elektronikus egység

mentes

0

8473 50 80

A 8469–8472 vtsz. alá tartozó írógép, szövegszerkesztő gép, számoló gép,
automatikus adatfeldolgozó gép vagy más gép, berendezés vagy
készülék közül kettőhöz vagy többhöz egyformán megfelelő, máshol
nem említett alkatrész és tartozék (az elektronikus egység kivételével)

mentes

0

8474 10 00

Válogató-, osztályozó-, rostáló- vagy mosógép szilárd halmazállapotú
ásványi anyaghoz, beleértve a port vagy a pépet is (a centrifuga és szű
rősajtoló kivételével)

mentes

0

8474 20 10

Zúzó- vagy őrlőgép a kerámiaiparban alkalmazott ásványi anyagokhoz

mentes

0

8474 20 90

Zúzó- vagy őrlőgép szilárd halmazállapotú ásványi anyaghoz (a kerá
miaiparban alkalmazott ásványi anyagokhoz használt kivételével)

mentes

0

8474 31 00

Beton- vagy habarcskeverő (a vasúti kocsira vagy teherautó alvázára szerelt
kivételével)

mentes

0
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8474 32 00

Ásványi anyagot bitumennel keverő gép

mentes

0

8474 39 10

Keverő- vagy gyúrógép a kerámiaiparban alkalmazott ásványi anyagok hoz

mentes

0

8474 39 90

Szilárd halmazállapotú ásványi anyag, beleértve a port vagy a pépet is,
keverésére vagy gyúrására szolgáló gép (a beton- és habarcskeverő, az
ásványi anyagot bitumennel keverő gép, a kerámiaiparban alkalmazott
ásványi anyagokhoz használt és a kalander kivételével)

mentes

0

8474 80 10

Kerámiapép összeállítására, formázására vagy öntésére szolgáló gép

mentes

0

8474 80 90

Szilárd ásványi fűtőanyag, nem szilárd beton, gipsz és más ásványi por
vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép és öntö dei
homokforma készítésére szolgáló gép (a kerámiapéphez való és az üveg
öntésére vagy sajtolására szolgáló gép kivételével)

mentes

0

8474 90 10

M. n. s. alkatrész a 8474 vtsz. alá tartozó gépekhez, öntöttvasból vagy
öntött acélból

mentes

0

8474 90 90

M. n. s. alkatrész a 8474 vtsz. alá tartozó gépekhez (az öntöttvasból
vagy öntött acélból készült kivételével)

mentes

0

8475 10 00

Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elekt
roncső vagy villanólámpa összeszerelésére szolgáló gép

1,7

0

8475 21 00

Optikai szálak és ezek előformái készítésére szolgáló gép

1,7

0

8475 29 00

Üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására
szolgáló gép (az optikai szálak és ezek előformái készítésére szolgáló
gép és az edzett üveg előállítására szolgáló kemence és fűtőberendezés
kivételével)

1,7

0

8475 90 00

M. n. s. alkatrész üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa,
fénycső vagy elektroncső vagy villanólámpa összeszerelésére szolgáló
géphez és üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő meg
munkálására szolgáló

1,7

0

8476 21 00

Automata italárusító gép beépített melegítő- vagy hűtőkészülékkel

1,7

0

8476 29 00

Automata italárusító gép beépített melegítő- vagy hűtőkészülék nélkül

1,7

0

8476 81 00

Automata elárusító gép beépített melegítő- vagy hűtőkészülékkel (az
automata italárusító gép kivételével

1,7

0

8476 89 00

Automata elárusító gép beépített melegítő- vagy hűtőkészülék nélkül;
pénzváltógép (az automata italárusító gép kivételével)

1,7

0

8476 90 00

Máshol nem említett alkatrész automata elárusítógéphez, beleértve a
pénzváltógépet is

1,7

0
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8477 10 00

Fröccsöntőgép gumi vagy műanyag megmunkálására

1,7

0

8477 20 00

Gumi- vagy műanyag-feldolgozó extrudálógép (extruder)

1,7

0

8477 30 00

Gumi- vagy műanyag-feldolgozó fúvókás öntőgép

1,7

0

8477 40 00

Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vákuumformázó és más hőhatáson
alapuló formázógép

1,7

0

8477 51 00

Pneumatikus gumiabroncsot öntő vagy újrafutózó gép, vagy belső töm lőt
gumiból vagy műanyagból öntéssel vagy más módon készítő gép

1,7

0

8477 59 10

Termékeket gumiból vagy műanyagból öntéssel vagy más módon ké szítő
gép (a fröccsöntő gép, extrudálógép [extruder], hőhatáson alapuló
formázógép; pneumatikus gumiabroncsot öntő vagy újrafutózó gép ki
vételével)

1,7

0

8477 59 80

Termékeket gumiból vagy műanyagból öntéssel vagy más módon ké szítő
gép (a fröccsöntő gép, extrudálógép [extruder], fúvókás öntőgép,
vákuumformázó és más hőhatáson alapuló formázógép; pneumatikus
gumiabroncsot öntő vagy újrafutózó gép, vagy belső tömlőt gumiból
vagy műanyagból öntéssel vagy más módon készítő gép; egyéb sajto
lók; félvezető eszköz vagy elektromos integrált áramkör gyártásához
használt gép kivételével)

1,7

0

8477 80 11

Gép reaktív műgyanták feldolgozásához

1,7

0

8477 80 19

Gép habosított termék gyártásához (a reaktív műgyanták feldolgozásá hoz
használt kivételével)

1,7

0

8477 80 91

Méretszűkítő berendezés gumi vagy műanyag feldolgozására

1,7

0

8477 80 93

Dagasztó- és keverőkészülék gumi vagy műanyag előkészítéséhez

1,7

0

8477 80 95

Vágó-, hasító-, szeletelőgép gumi vagy műanyag feldolgozására vagy az
ezen anyagokból készült termékek előállítására

1,7

0

8477 80 99

Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból termékeket elő
állító, az árucsoportban máshol nem említett gép

1,7

0

8477 90 10

M. n. s. alkatrész gumi- vagy műanyag-feldolgozó géphez vagy a
8477 10 90–8477 80 99 alszám alá tartozó ezen anyagokból ké szült
termékek előállításához használt géphez, öntöttvasból vagy öntött acélból (a
félvezető eszköz vagy elektromos integrált áramkör gyártásá hoz használt
géphez való alkatrészek kivételével)

1,7

0
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8477 90 80

M. n. s alkatrész gumi- vagy műanyag-feldolgozó géphez vagy a
8477 10 90–8477 80 99 alszám alá tartozó ezen anyagokból ké szült
termékek előállításához használt géphez (a félvezető eszköz vagy
elektromos integrált áramkör gyártásához használt géphez való, vala mint
az öntöttvasból vagy öntött acélból készült alkatrészek kivételé vel)

1,7

0

8478 10 00

Dohány-előkészítő vagy -feldolgozó gép (a szárító és más hevítő beren
dezés, centrifuga és szűrősajtoló kivételével)

1,7

0

8478 90 00

Máshol nem említett alkatrész dohány-előkészítő vagy -feldolgozó gép

1,7

0

8479 10 00

Máshol nem említett gép közműhöz, építkezéshez vagy hasonlóhoz

mentes

0

8479 20 00

Állati vagy kötött növényi zsír vagy olaj előállítására vagy kivonására
szolgáló gép (a centrifuga, szűrő és a hevítő berendezés kivételével)

1,7

0

8479 30 10

Fából vagy más fatartalmú anyagból pozdorjalemezt vagy rostlemezt
készítő sajtológép, vagy fa- vagy parafa-megmunkáló gép (a 8465 vtsz. alá
tartozó szerszámgépek kivételével)

1,7

0

8479 30 90

Fa- vagy parafamegmunkáló gép (a szárító, a szórópisztoly és hasonló, a
szerszámgép és a pozdorjalemezt vagy rostlemezt készítő sajtológép
kivételével)

1,7

0

8479 40 00

Sodrony- vagy kábelkészítő gép (a fonógyárban használatos sodrógép
kivételével)

1,7

0

8479 50 00

Máshol nem említett ipari robot

1,7

0

8479 60 00

Máshol nem említett párologtató léghűtő

1,7

0

8479 81 00

M. n. s. gép fémkezeléshez, beleértve az elektromoskábel-tekercselő gé pet
is (az ipari robot, kemence, szárító, szórópisztoly és hasonló, magas
nyomású tisztító berendezés és más szórófejes tisztítógép, hengermű vagy
gép, szerszámgép és sodrony- vagy kábelkészítő gép kivételével)

1,7

0

8479 82 00

M. n. s. keverő-, gyúró-, zúzó-, őrlő-, rostáló-, szitáló-, homogenizáló-,
emulgálógép (az ipari robot kivételével)

1,7

0

8479 89 30

Mozgatható hajtású bányatám

1,7

0

8479 89 60

Központi zsírzórendszer

1,7

0

8479 89 91

Kerámiatermékek díszítésére vagy mázzal történő bevonására szolgáló gép

1,7

0
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8479 89 97

Gép, készülék és mechanikus berendezés, máshol meg nem nevezett

1,7

0

8479 90 20

M. n. s. alkatrész egyedi feladatokra géphez és mechanikus készülékhez,
öntöttvasból és öntött acélból

1,7

0

8479 90 80

M. n. s. alkatrész egyedi feladatokra géphez és mechanikus készülékhez (az
öntöttvasból vagy öntött acélból készült kivételével)

1,7

0

8480 10 00

Öntödei formázószekrény fémöntéshez

1,7

0

8480 20 00

Öntőforma fedőlap (a grafitból vagy más szénből, kerámiából vagy
üvegből készült forma kivételével)

1,7

0

8480 30 10

Fából készült öntőminta

1,7

0

8480 30 90

Öntőminta (a grafitból vagy más szénből készült forma, kerámia-, üveg
vagy faforma kivételével)

2,7

0

8480 41 00

Befecskendezéses vagy kompressziós típusú öntőforma fémhez vagy ke
ményfémhez (a grafitból vagy más szénből készült forma, kerámiavagy üvegforma kivételével)

1,7

0

8480 49 00

Öntőforma fémhez vagy keményfémhez (a grafitból vagy más szénből
készült forma, kerámia- vagy üvegforma, linotype forma, befecskende
zéses vagy kompressziós típusú öntőforma és bugaöntő forma kivételé vel)

1,7

0

8480 50 00

Öntőforma üveghez (a grafitból vagy más szénből készült forma és ke
rámiaforma kivételével)

1,7

0

8480 60 10

Öntőforma ásványi anyaghoz, kompressziós típusú (a grafitból vagy
más szénből készült forma és a kerámia- vagy üvegforma kivételével)

1,7

0

8480 60 90

Öntőforma ásványi anyaghoz (a kompressziós típusú, a grafitból vagy más
szénből készült forma és a kerámia- vagy üvegforma kivételével)

1,7

0

8480 71 00

Befecskendezéses vagy kompressziós típusú öntőforma gumihoz vagy
műanyaghoz

1,7

0

8480 79 00

Öntőforma gumihoz vagy műanyaghoz (a fröccsöntéshez vagy komp
ressziós öntéshez használt kivételével)

1,7

0

8481 10 05

Nyomáscsökkentő szelep szűrővel vagy olajozóval felszerelve

2,2

0

8481 10 19

Nyomáscsökkentő szelep, öntöttvasból vagy öntött acélból (szűrő vagy
olajozó nélkül)

2,2

0
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8481 10 99

Nyomáscsökkentő szelep (szűrő vagy olajozó nélkül) (az öntöttvasból vagy
öntött acélból készült kivételével)

2,2

0

8481 20 10

Szelep oaljhidraulikus közlőműhöz

2,2

0

8481 20 90

Szelep pneumatikus közlőműhöz

2,2

0

8481 30 91

Visszacsapó szelep csőrendszerhez, kazánburkolathoz, tartályhoz, kád hoz
vagy hasonlóhoz, öntöttvasból vagy öntött acélból

2,2

0

8481 30 99

Visszacsapó szelep csőrendszerhez, kazánburkolathoz, tartályhoz, kád hoz
vagy hasonlóhoz (az öntöttvasból vagy öntött acélból készült kivé telével)

2,2

0

8481 40 10

Biztonsági vagy nyomáskiegyenlítő szelep, öntöttvasból vagy öntött
acélból

2,2

0

8481 40 90

Biztonsági vagy nyomáskiegyenlítő szelep (az öntöttvasból vagy öntött
acélból készült kivételével)

2,2

0

8481 80 11

Keverőcsap (szelep) mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez, ciszternához,
kádhoz és hasonlóhoz

2,2

0

8481 80 19

Csap, csapszerelvény és szelep mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez, cisz
ternához, kádhoz és hasonlóhoz (a keverőcsap (szelep) kivételével)

2,2

0

8481 80 31

Hőszabályozó szelep központi fűtéshez használt radiátorokhoz

2,2

0

8481 80 39

Központi fűtés radiátorszelepe (a hőszabályozó szelep kivételével)

2,2

0

8481 80 40

Szelep pneumatikus gumihoz és belső tömlőhöz

2,2

0

8481 80 51

Hőmérséklet-szabályozó (a központi fűtésű radiátorokhoz használt hő
szabályozó szelep kivételével)

2,2

0

8481 80 59

Folyamatirányító szelep (a hőmérséklet-szabályozó, nyomáscsökkentő
szelep, olajhidraulikus vagy pneumatikus közlőmű szabályozásához való
szelep,visszacsapó szelep és biztonsági vagy nyomáskiegyenlítő szelep, a
mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez, vízmedencéhez, kádhoz és hasonlók
elzáró szerkezetéhez való csap és szelep; valamint a központi fűtés
radiátorszelepe kivételével)

2,2

0

8481 80 61

Tolózár öntöttvasból, csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz vagy ha
sonlóhoz (a mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez, vízmedencéhez, kádhoz és
hasonlók elzáró szerkezetéhez való csap és szelep; valamint a köz ponti
fűtés radiátorszelepe kivételével)

2,2

0

8481 80 63

Tolózár acélból, csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz vagy hasonlóhoz (a
mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez, vízmedencéhez, kádhoz és ha
sonlók elzáró szerkezetéhez való csap és szelep; valamint a központi
fűtés radiátorszelepe kivételével)

2,2

0

8481 80 69

Tolózár csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz vagy hasonlóhoz (az ön
töttvasból vagy acélból készült, a mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez,
vízmedencéhez, kádhoz és hasonlók elzáró szerkezetéhez való csap és
szelep; valamint a központi fűtés radiátorszelepe kivételével)

2,2

0
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8481 80 71

Gömbházas szelep öntöttvasból (a hőmérséklet-szabályozó, nyomás
csökkentő szelep, olajhidraulikus vagy pneumatikus közlőmű szabályo
zásához való szelep, visszacsapó szelep és biztonsági vagy nyomáskie
gyenlítő szelep, folyamatirányító szelep a mosogatóhoz, mosdóhoz, bi
déhez, vízmedencéhez, kádhoz és hasonlók elzáró szerkezetéhez való csap
és szelep; valamint a központi fűtés radiátorszelepe kivételével)

2,2

0

8481 80 73

Gömbházas szelep acélból (a hőmérséklet-szabályozó, nyomáscsök kentő
szelep, olajhidraulikus vagy pneumatikus közlőmű szabályozásá hoz való
szelep, visszacsapó szelep és biztonsági vagy nyomáskiegyen lítő szelep,
folyamatirányító szelep a mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez,
vízmedencéhez, kádhoz és hasonlók elzáró szerkezetéhez való csap és
szelep; valamint a központi fűtés radiátorszelepe kivételével)

2,2

0

8481 80 79

Gömbházas szelep (az öntöttvasból vagy acélból készült, a hőmérsék letszabályozó, nyomáscsökkentő szelep, olajhidraulikus vagy pneuma tikus
közlőmű szabályozásához való szelep, visszacsapó szelep és biz tonsági
vagy nyomáskiegyenlítő szelep, folyamatirányító szelep a moso gatóhoz,
mosdóhoz, bidéhez, vízmedencéhez, kádhoz és hasonlók el záró
szerkezetéhez való csap és szelep; valamint a központi fűtés radiá
torszelepe kivételével)

2,2

0

8481 80 81

Golyós és csészés szelep csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz vagy ha
sonlóhoz (a mosogatóhoz, mosdóhoz, bidéhez, vízmedencéhez, kádhoz és
hasonlók elzáró szerkezetéhez való csap és szelep; valamint a köz ponti
fűtés radiátorszelepe kivételével)

2,2

0

8481 80 85

Pillangószelep csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz vagy hasonlóhoz (a
visszacsapó szelep kivételével)

2,2

0

8481 80 87

Diafragmaszelep csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz vagy hasonló hoz

2,2

0

8481 80 99

Készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy
hasonlóhoz (a nyomáscsökkentő szelep, pneumatikus közlőműhöz való
szelep, visszacsapó szelep, és biztonsági vagy nyomáskiegyenlítő szelep,
mosogatóhoz, kádhoz és hasonlók elzáró szerkezetéhez való csap és
szelep, a központi fűtés radiátorszelepe, pneumatikus gumihoz és belső
tömlőhöz való szelep, folyamatirányító szelep, gömbházas sze lep, golyós
és csészés szelep, pillangószelep és diafragmaszelep kivételé vel)

2,2

0

8481 90 00

Máshol nem említett alkatrész csőrendszerhez, kazánburkolathoz, tar
tályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz való szelephez és hasonló áruhoz

2,2

0

8482 10 10

Golyóscsapágy legfeljebb 30 mm legnagyobb külső átmérővel

8

0

8482 10 90

Golyóscsapágy 30 mm-t meghaladó legnagyobb külső átmérővel

8

0

8482 20 00

Kúpgörgős csapágy, beleértve a kúp és kúpgörgő szerelvényeit is

8

0

8482 30 00

Hordógörgős csapágy

8

0

8482 40 00

Tűgörgős csapágy

8

0

8482 50 00

Hengergörgős csapágy (a tűgörgős csapágy kivételével)

8

0
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8482 80 00

Görgőscsapágy, beleértve a golyós- és görgőscsapágy kombinációját is (a
golyóscsapágy, kúpgörgős csapágy, beleértve a kúp és kúpgörgő sze
relvényeit is, hordógörgős csapágy, tűgörgős és hengergörgős csapágy
kivételével)

8

0

8482 91 10

Kúpgörgő csapágyhoz

8

0

8482 91 90

Golyó, tű és görgő csapágyhoz (a kúpgörgő és a 7326. fejezet alá tar
tozó acélgolyó kivételével)

7,7

0

8482 99 00

Máshol nem említett alkatrész golyós vagy görgős gördülőcsapágy (a go
lyó, tű és görgő kivételével)

8

0

8483 10 21

Forgattyú és forgattyústengely, öntöttvasból vagy öntött acélból

4

0

8483 10 25

Forgattyú és forgattyústengely, nyitott süllyesztékben kovácsolt acélból

4

0

8483 10 29

Forgattyú és forgattyústengely (a nyitott süllyesztékben kovácsolt acél ból,
öntöttvasból vagy öntött acélból készült kivételével)

4

0

8483 10 50

Csuklós tengely

4

0

8483 10 95

Főtengely vagy hajtótengely, mozgást átvivő tengelyek, vezérműtenge
lyek, excentrikus tengelyek és más közlőműtengely (a forgattyú és for
gattyústengely és csuklóstengely kivételével)

4

0

8483 20 10

Csapágyház golyós- vagy görgőscsapággyal, légi járműben és űrhajóban
használt gépekhez

6

0

8483 20 90

Csapágyház golyós- vagy görgőscsapággyal, gépekhez (a légi járműben és
űrhajóban használt kivételével)

6

0

8483 30 32

Csapágyház géphez, golyós- vagy görgőscsapágyhoz

5,7

0

8483 30 38

Csapágyház golyós- vagy görgőscsapágy nélkül, géphez és siklócsapágy
hoz (a golyós- vagy görgőscsapágyhoz való kivételével)

3,4

0

8483 30 80

Siklócsapágy géphez

3,4

0

8483 40 21

Homlok- és ferde fogazású fogaskerék és fogaskerekes hajtómű géphez (a
dörzshajtómű, fogaskerekes sebességváltó és egyéb sebességváltó ki
vételével)

3,7

0

8483 40 23

Kúp- és kúp/homlokfogaskerék és fogaskerekes hajtómű géphez (a
dörzshajtómű, fogaskerekes sebességváltó és egyéb sebességváltó ki
vételével)

3,7

0

8483 40 25

Csigakerekes hajtómű géphez (a dörzshajtómű, fogaskerekes sebesség
váltó és egyéb sebességváltó kivételével)

3,7

0

8483 40 29

Fogaskerék és fogaskerekes hajtómű géphez (a dörzshajtómű, homlok-,
ferde fogazású kúp- és kúp/homlokfogaskerék, csigakerekes hajtómű,
fogaskerekes sebességváltó és egyéb sebességváltó kivételével)

3,7

0
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8483 40 30

Golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet géphez

3,7

0

8483 40 51

Fogaskerekes sebességváltó géphez

3,7

0

8483 40 59

Sebességváltó, beleértve a nyomatékváltót is, géphez (a fogaskerekes se
bességváltó kivételével)

3,7

0

8483 40 90

Fogaskerék és fogaskerekes hajtómű géphez (általában a golyó- vagy
görgőbetétes mozgató csavarszerkezet, a fogaskerék, lánckerék és más
külön bemutatott hajtóműelem kivételével)

3,7

0

8483 50 20

Lendkerék, szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is, öntöttvasból vagy öntött acélból

2,7

0

8483 50 80

Lendkerék, szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is (az öntöttvasból vagy öntött acél ból
készült kivételével)

2,7

0

8483 60 20

Tengelykapcsoló és tengelykötés, beleértve az univerzális kötést is, ön
töttvasból vagy öntött acélból

2,7

0

8483 60 80

Tengelykapcsoló és tengelykötés, beleértve az univerzális kötést is (az
öntöttvasból vagy öntött acélból készült kivételével)

2,7

0

8483 90 20

M. n. s. alkatrész csapágyházhoz

5,7

0

8483 90 81

Fogaskerék, lánckerék és más külön bemutatott hajtóműelem, külön be
mutatva; valamint közlőműtengely és forgattyú alkatrészei; csapágyház,
csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; M. n. s. fogaskerék és
fogaskerekes hajtómű, golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszer kezet,
fogaskerekes sebességváltó és egyéb sebességváltó, lendkerék és szíjtárcsa,
tengelykapcsoló és tengelykötés öntöttvasból vagy öntött acélból

2,7

0

8483 90 89

Fogaskerék, lánckerék és más külön bemutatott hajtóműelem, külön be
mutatva; valamint közlőműtengely és forgattyú alkatrészei; csapágyház,
csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; M. n. s. fogaskerék és
fogaskerekes hajtómű, golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszer kezet,
fogaskerekes sebességváltó és egyéb sebességváltó, lendkerék és szíjtárcsa,
tengelykapcsoló és tengelykötés (az öntöttvasból vagy öntött acélból készült
kivételével)

2,7

0

8484 10 00

Két vagy több fém vagy más anyagból rétegelt fém tömítés és hasonló
kötőelem

1,7

0

8484 20 00

Mechanikus tömítőelem

1,7

0

8484 90 00

Különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem készletben
kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban

1,7

0

8486 10 00

Gépek és készülékek rudak vagy szeletek gyártásához

mentes

0
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3,5

0

mentes

0

8486 20 10

Ultrahangos eljárással működő anyagleválasztó szerszámgép félvezető
eszközök vagy elektromos integrált áramkörök gyártásához

8486 20 90

Félvezető eszközök vagy elektromos integrált áramkörök gyártásához
használt gépek és készülékek (az ultrahangos eljárással működő anyag
leválasztó szerszámgép kivételével)

8486 30 10

Folyadékkristályos kijelző (LCD) anyagára történő kémiai gőzlecsapási
eljárással (CVD-eljárás) való rétegfelvitelre szolgáló berendezés

2,4

0

8486 30 30

Folyadékkristályos kijelző anyagának száraz maratására szolgáló beren
dezés

3,5

0

8486 30 50

Berendezés bevonatnak folyadékkristályos kijelző anyagára porlasztással
történő felvitelére

3,7

0

8486 30 90

Gépek és készülékek síkképernyős megjelenítők gyártásához (a folya
dékkristályos kijelző (LCD) anyagára történő kémiai gőzlecsapási eljá
rással (CVD-eljárás) való rétegfelvitelre szolgáló berendezés és a folya
dékkristályos kijelző anyagára történő porlasztással való rétegfelvitelére
szolgáló berendezés kivételével)

mentes

0

8486 40 00

A 84. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. C) pontjában meghatáro zott
gépek és készülékek

mentes

0

8486 90 10

Szerszámtok, önnyíló menetmetszőfej és munkadarabtartó kizárólag vagy
főként félvezető boule-ok és lapok, félvezető eszközök, elektro mos
integrált áramkörök és panel megjelenítő eszközök gyártására

2,4

0

8486 90 20

Folyadékkristályos kijelző (LCD) anyagára fotoemulzió réteget centrifu
gálással kialakító géphez m. n. s. alkatrészei

3,5

0

8486 90 30

Félvezetőkötegek fémkivezetéseinek az elektroplattírozás előtti tisztítá sát
végző berendezés m. n. s. alkatrészei

3,7

0

8486 90 40

Bevonatnak folyadékkristályos kijelző anyagára porlasztással történő
felvitelére szolgáló berendezés m. n. s. alkatrészei

2,4

0

8486 90 50

Folyadékkristályos kijelző anyagának száraz maratására szolgáló beren
dezés m. n. s. alkatrészei és tartozékai

3,5

0

8486 90 60

Folyadékkristályos kijelző (LCD) anyagára történő kémiai gőzlecsapási
eljárással (CVD-eljárás) való rétegfelvitelre szolgáló berendezés m. n. s.
alkatrészei és tartozékai

1,7

0

8486 90 70

Bármilyen ultrahangos eljárással működő szerszámgép m. n. s. alkatré szei
és tartozékai

1,2

0
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8486 90 90

Alkatrész és tartozék kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy
szeletek, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök vagy sík
képernyős megjelenítők gyártásához használt gépekhez és készülékek hez,
valamint a 84. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. C) pontjá ban
említett gépekhez és készülékekhez (a szerszámbefogó, önnyíló
menetmetsző fej, munkadarabtartó, a fotoemulzió réteget centrifugálás sal
kialakító géphez való, a bevonat porlasztással történő felviteléhez való, a
száraz maratáshoz való, a folyadékkristályos kijelző (LCD) anyagára
történő kémiai gőzlecsapási eljárással való rétegfelvitelhez való, a
félvezetőkötegek fémkivezetéseinek az elektroplattírozás előtti tisztítását
végző berendezéshez való kivételével)

mentes

0

8487 10 10

Hajó- vagy csónakpropeller és ennek lapátjai, bronzból

1,7

0

8487 10 90

Hajó- vagy csónakpropeller és ennek lapátjai (a bronzból készült kivéte
lével)

1,7

0

8487 90 10

M. n. s. alkatrész a 84. árucsoportba tartozó, nem specifikus célra szol
gáló gépekhez, nem temperöntvényből

1,7

0

8487 90 30

M. n. s. Máshol nem említett alkatrész a 84. árucsoportba tartozó, nem
specifikus célra szolgáló gépekhez, kovácsolható öntöttvasból

1,7

0

8487 90 51

M. n. s. alkatrész a 84. árucsoportba tartozó, nem specifikus célra szol
gáló gépekhez, öntött acélból

1,7

0

8487 90 53

M. n. s. alkatrész a 84. árucsoportba tartozó, nem specifikus célra szol
gáló gépekhez, nyitott süllyesztékben kovácsol vasból

1,7

0

8487 90 55

M. n. s. alkatrész a 84. árucsoportba tartozó, nem specifikus célra szol
gáló gépekhez, zárt süllyesztékben kovácsol vasból

1,7

0

8487 90 59

M. n. s. alkatrész a 84. árucsoportba tartozó, nem specifikus célra szol
gáló gépekhez, vasból vagy acélból (az öntött, a nyitott vagy zárt süly
lyesztékben kovácsolt kivételével)

1,7

0

8487 90 90

Máshol nem említett alkatrész a 84. árucsoportba tartozó, nem specifi kus
célra szolgáló gépekhez

1,7

0

8501 10 10

Egyenáramú (DC) vasúti vontató motor 18 W-ot meghaladó teljesít
ménnyel

1,7

0

8501 10 91

Univerzális, váltó- vagy egyenáramú (AC/DC) motor legfeljebb 37,5 W
kimenő teljesítménnyel

1,7

0

8501 10 93

Váltóáramú (AC) motor legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel (a
legfeljebb 18 W kimenő teljesítményű szinkronmotor kivételével)

1,7

0

8501 10 99

Egyenáramú (DC) motor, legfeljebb 37,5 W kimenő teljesítménnyel

1,7

0

8501 20 00

Univerzális, váltó- vagy egyenáramú (AC/DC) motor legalább 37,5 W
kimenő teljesítménnyel

1,7

0

8501 31 00

Egyenáramú (DC) motor 37,5 W-ot meghaladó, de legfeljebb 750 W
kimenő teljesítménnyel és egyenáramú (DC) generátor legfeljebb 750
W kimenő teljesítménnyel

1,7

0
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8501 32 20

Egyenáramú (DC) motor és generátor, 750 W-ot meghaladó, de legfel jebb
7,5 kW kimenő teljesítménnyel

1,7

0

8501 32 80

Egyenáramú (DC) motor és generátor, 7,5 kW-ot meghaladó, de legfel
jebb 75 kW kimenő teljesítménnyel

1,7

0

8501 33 00

Egyenáramú (DC) motor és egyenáramú (DC) generátor, 75 kW-ot
meghaladó, de legfeljebb 375 kW kimenő teljesítménnyel

1,7

0

8501 34 50

Egyenáramú (DC) vasúti vontatómotor, 375 kW-ot meghaladó kimenő
teljesítménnyel

1,7

0

8501 34 92

Egyenáramú (DC) motor és generátor, 375 kW-ot meghaladó, de legfel
jebb 750 kW kimenő teljesítménnyel (a vasúti vontatómotor kivételé vel)

1,7

0

8501 34 98

Egyenáramú (DC) motor és generátor, 750 kW-ot meghaladó kimenő
teljesítménnyel (a vasúti vontatómotor kivételével)

1,7

0

8501 40 20

Váltóáramú (AC) motor, egyfázisú, 37,5 W-ot meghaladó, de legfeljebb
750 W kimenő teljesítménnyel

1,7

0

8501 40 80

Váltóáramú (AC) motor, egyfázisú, 750 W-ot meghaladó kimenő telje
sítménnyel

2,7

0

8501 51 00

Váltóáramú (AC) motor, többfázisú, 37,5 W-ot meghaladó, de legfel
jebb 750 W kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8501 52 20

Váltóáramú (AC) motor, többfázisú, 750 W-ot meghaladó, de legfeljebb
7,5 kW kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8501 52 30

Váltóáramú (AC) motor, többfázisú, 7,5 kW-ot meghaladó, de legfel
jebb 37 kW kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8501 52 90

Váltóáramú (AC) motor, többfázisú, 37 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 75
kW kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8501 53 50

Váltóáramú (AC) vasúti vontatómotor, többfázisú, 75 kW-ot meghaladó
kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8501 53 81

Váltóáramú (AC) motor, többfázisú, 75 kW-ot meghaladó, de legfeljebb
375 kW kimenő teljesítménnyel (a vasúti vontatómotor kivételével)

2,7

0

8501 53 94

Váltóáramú (AC) motor, többfázisú, 375 kW-ot meghaladó, de legfel
jebb 750 kW kimenő teljesítménnyel (a vasúti vontatómotor kivételé vel)

2,7

0

8501 53 99

Váltóáramú (AC) motor, többfázisú, 750 kW-ot meghaladó teljesít
ménnyel (a vasúti vontatómotor kivételével)

2,7

0

8501 61 20

Váltóáramú (AC) generátor (alternátor), legfeljebb 7,5 kVA kimenő tel
jesítménnyel

2,7

0

8501 61 80

Váltóáramú (AC) generátor, (alternátor), 7,5 kVA-t meghaladó, de legfel
jebb 75 kVA kimenő teljesítménnyel

2,7

0
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8501 62 00

Váltóáramú (AC) generátor, (alternátor), 75 kVA-t meghaladó, de legfel
jebb 375 kVA kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8501 63 00

Váltóáramú (AC) generátor, (alternátor), 375 kVA-t meghaladó, de leg
feljebb 750 kVA kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8501 64 00

Váltóáramú (AC) generátor (alternátor), legfeljebb 750 kVA kimenő tel
jesítménnyel

2,7

0

8502 11 20

Áramfejlesztő egység kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dí zel
vagy féldízel) motorral, 7,5 kVA-t meghaladó kimenő teljesítmény nyel

2,7

0

8502 11 80

Áramfejlesztő egység kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dí zel
vagy féldízel) motorral, 7,5 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 75 kVA
kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8502 12 00

Áramfejlesztő egység kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dí zel
vagy féldízel) motorral, 75 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA
kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8502 13 20

Áramfejlesztő egység kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dí zel
vagy féldízel) motorral, 375 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA
kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8502 13 40

Áramfejlesztő egység kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dí zel
vagy féldízel) motorral, 750 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 2 000
kVA kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8502 13 80

Áramfejlesztő egység kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dí zel
vagy féldízel) motorral, 2 000 kVA-t meghaladó kimenő teljesít
ménnyel

2,7

0

8502 20 20

Áramfejlesztő egység szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral,
legfeljebb 7,5 kVA kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8502 20 40

Áramfejlesztő egység szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, 7,5
kVA-t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA teljesítménnyel

2,7

0

8502 20 60

Áramfejlesztő egység szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, 375
kVA-t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA teljesítménnyel

2,7

0

8502 20 80

Áramfejlesztő egység szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, 750
kVA-t meghaladó kimenő teljesítménnyel

2,7

0

8502 31 00

Szélenergiát hasznosító áramfejlesztő egység

2,7

0

8502 39 20

Turbógenerátorok

2,7

0

8502 39 80

Áramfejlesztő egység (a szélenergiát hasznosító és a szikragyújtású,
belső égésű, dugattyús motorral felszerelt kivételével)

2,7

0

656

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

8502 40 00

Elektromos forgó áramátalakító

2,7

0

8503 00 10

Nem mágneses tartógyűrű elektromotorhoz és elektromos áramfej
lesztő egységhez

2,7

0

8503 00 91

Kizárólag vagy elsősorban elektromotor és elektromos generátor, elekt
romos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító m. n. s.
alkatrészei öntöttvasból vagy öntött acélból

2,7

0

8503 00 99

Kizárólag vagy elsősorban elektromotor és elektromos generátor, elekt
romos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító m. n. s.
alkatrészei (a nem mágneses tartógyűrű, valamint az öntöttvasból vagy
öntött acélból készült kivételével)

2,7

0

8504 10 20

Induktor, kondenzátorhoz kapcsolva vagy anélkül

3,7

0

8504 10 80

Stabilizáló transzformátor kisülési csőhöz vagy lámpához (kivéve az in
duktor, kondenzátorhoz kapcsolva vagy anélkül)

3,7

0

8504 21 00

Folyékony dielektrikumú transzformátor legfeljebb 650 kVA vezérel hető
teljesítménykapacitással

3,7

0

8504 22 10

Folyékony dielektrikumú transzformátor 650 kVA-t meghaladó, de leg
feljebb 1 600 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással

3,7

0

8504 22 90

Folyékony dielektrikumú transzformátor 1 600 kVA-t meghaladó, de
legfeljebb 10 000 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással

3,7

0

8504 23 00

Folyékony dielektrikumú transzformátor 10 000 kVA-t meghaladó ve
zérelhető teljesítménykapacitással

3,7

0

8504 31 21

Mérőtranszformátor feszültségméréshez legfeljebb 1 kVA teljesítmény
kapacitással

2,7

0

8504 31 29

Mérőtranszformátor legfeljebb 1 kVA teljesítménykapacitással (feszült
ségméréshez való kivételével)

2,7

0

8504 31 80

Transzformátor legfeljebb 1 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással (a
folyékony dielektrikumú transzformátor kivételével

2,7

0

8504 32 20

Mérőtranszformátor 1 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 16 kVA teljesít
ménykapacitással

2,7

0

8504 32 80

Transzformátor 1 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 16 kVA vezérelhető
teljesítménykapacitással (a folyékony dielektrikumú transzformátor ki
vételével

2,7

0

8504 33 00

Transzformátor 16 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 500 kVA vezérel
hető teljesítménykapacitással (a folyékony dielektrikumú transzformátor
kivételével

2,7

0

8504 34 00

Transzformátor 500 kVA vezérelhető teljesítménykapacitással (a folyé
kony dielektrikumú transzformátor kivételével

2,7

0
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mentes

0

8504 40 30

Statikus átalakító telekommunikációs berendezéshez, automatikus adat
feldolgozó géphez és annak egységeihez

8504 40 40

Polikristályos félvezető egyenirányító

3,3

0

8504 40 55

Akkumulátortöltő (a telekommunikációs berendezésekhez, automatikus
adatfeldolgozó gépekhez és azok egységeihez használt, valamint a polik
ristályos félvezető egyenirányító kivételével)

3,3

0

8504 40 81

Egyenirányító (a polikristályos félvezető egyenirányító, valamint a tele
kommunikációs berendezésekhez, automatikus adatfeldolgozó gépek hez
és azok egységeihez használt kivételével)

3,3

0

8504 40 84

Inverter legfeljebb 7,5 kVA teljesítménykapacitással (a telekommuniká
ciós berendezésekhez, automatikus adatfeldolgozó gépekhez és azok
egységeihez használt kivételével)

3,3

0

8504 40 88

Inverter 7,5 kVA-t meghaladó teljesítménykapacitással (a telekommuni
kációs berendezésekhez, automatikus adatfeldolgozó gépekhez és azok
egységeihez használt kivételével)

3,3

0

8504 40 90

Statikus áramátalakító (a telekommunikációs berendezésekhez, automa tikus
adatfeldolgozó gépekhez és azok egységeihez használt, az akku
mulátortöltő, polikristályos félvezető és más egyenirányító, valamint az AC
átalakító kivételével)

3,3

0

8504 50 20

Induktor telekommunikációs berendezésekhez, automatikus adatfeldol gozó
gépek áramforrásaihoz és azok egységeihez (a kisülési csőhöz vagy
lámpához való kivételével)

mentes

0

8504 50 95

Induktor (a telekommunikációs berendezésekhez és automatikus adat
feldolgozó gépek áramforrásaihoz és azok egységeihez, valamint a kis
ülési csőhöz vagy lámpához való kivételével)

3,7

0

8504 90 05

Telekommunikációs berendezésekhez és automatikus adatfeldolgozó
gépek áramforrásaihoz és azok egységeihez való induktorok m. n. e.
elektronikus szerkezetei

mentes

0

8504 90 11

Áramátalakító és induktor ferrit magja

2,2

0

8504 90 18

M. n. e. alkatrész transzformátorhoz és induktorhoz (a telekommuniká ciós
berendezésekhez és automatikus adatfeldolgozó gépek áramforrá saihoz és
azok egységeihez való induktorok elektronikus szerkezetei, valamint a
ferrit mag kivételével)

2,2

0

8504 90 91

M. n. s. elektronikus részek telekommunikációs berendezéshez, auto
matikus adatfeldolgozó géphez és annak egységeihez használt statikus
áramátalakítóhoz

mentes

0
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8504 90 99

M. n. e. alkatrész statikus áramátalakítóhoz (a telekommunikációs be
rendezésekhez és automatikus adatfeldolgozó gépekhez áramforrásai hoz
és azok egységeihez való elektronikus szerkezetek kivételével)

2,2

0

8505 11 00

Állandó mágnes fémből és olyan áru, amely mágnesezés után állandó
mágnessé válik (a tokmány, befogó és hasonló munkadarab befogó
szerkezet kivételével)

2,2

0

8505 19 10

Állandó mágnes, tömörített ferritből

2,2

0

8505 19 90

Állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mág
nessé válik, a tömörített ferrittől különböző anyagból

2,2

0

8505 20 00

Elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék

2,2

0

8505 90 10

Elektromágnes (az orvosi használatra szánt mágnesek kivételével)

1,8

0

8505 90 30

Elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkada
rab-befogó szerkezet;

1,8

0

8505 90 50

Elektromágneses emelőfej

2,2

0

8505 90 90

M. n. s. alkatrész állandó mágneshez, elektromágneshez, elektromágne ses
kuplunghoz, tengelykapcsolóhoz, fékhez és emelőfejhez, valamint
elektromágnes vagy állandó mágnes munkadarab-befogó szerkezethez

1,8

0

8506 10 11

Mangán-dioxid elem és telep, alkáli, hengeres formában (a kimerült ki
vételével)

4,7

0

8506 10 15

Mangán-dioxid elem és telep, alkáli, gomb formában (a kimerült kivéte
lével)

4,7

0

8506 10 19

Mangán-dioxid elem és telep, alkáli, (a kimerült, valamint a hengeres és
gomb formájú kivételével)

4,7

0

8506 10 91

Mangán-dioxid elem és telep, nem alkáli, hengeres formában (a kimerült
kivételével)

4,7

0

8506 10 95

Mangán-dioxid elem és telep, nem alkáli, gomb formában (a kimerült
kivételével)

4,7

0

8506 10 99

Mangán-dioxid elem és telep, nem alkáli, (a kimerült, valamint a henge res
és gomb formájú kivételével)

4,7

0

8506 30 10

Higany-oxid elem és telep, hengeres formában (a kimerült kivételével)

4,7

0
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8506 30 30

Higany-oxid elem és telep, gomb formában (a kimerült kivételével)

4,7

0

8506 30 90

Higany-oxid elem és telep (a kimerült, valamint a hengeres és gomb
formájú kivételével)

4,7

0

8506 40 10

Ezüst-oxid elem és telep, hengeres formában (a kimerült kivételével)

4,7

0

8506 40 30

Ezüst-oxid elem és telep, gomb formában (a kimerült kivételével)

4,7

0

8506 40 90

Ezüst-oxid elem és telep (a kimerült, valamint a hengeres és gomb for
májú kivételével)

4,7

0

8506 50 10

Lítium elem és telep, hengeres formában (a kimerült kivételével)

4,7

0

8506 50 30

Lítium elem és telep, gomb formában (a kimerült kivételével)

4,7

0

8506 50 90

Lítium elem és telep, (a kimerült, valamint a hengeres és gomb formájú
kivételével)

4,7

0

8506 60 10

Levegő-cink elem és telep, hengeres formában (a kimerült kivételével)

4,7

0

8506 60 30

Levegő-cink elem és telep, gomb formában (a kimerült kivételével)

4,7

0

8506 60 90

Levegő-cink elem és telep, (a kimerült, valamint a hengeres és gomb
formájú kivételével)

4,7

0

8506 80 05

Száraz cink-szén elem legalább 5,5 V, de legfeljebb 6,5 V kimenő telje
sítménnyel (a kimerült kivételével)

mentes

0

8506 80 11

Primer elem és primer telep (galvánelem), elektromos, hengeres formá ban
(a kimerült, és a mangán-dioxidból, higany-oxidból, ezüst-oxidból,
lítiumból és levegő-cinkből készült kivételével)

4,7

0

8506 80 15

Primer elem és primer telep (galvánelem), elektromos, gomb formában (a
kimerült, és a mangán-dioxidból, higany-oxidból, ezüst-oxidból, lí tiumból
és levegő-cinkből készült kivételével)

4,7

0

8506 80 90

Primer elem és primer telep (galvánelem), elektromos (a kimerült, a hen
geres és gomb formájú, a legalább 5,5 V, de legfeljebb 6,5 V kimenő
teljesítményű száraz cink-szén elem, valamint a mangán-dioxidból, hi
gany-oxidból, ezüst-oxidból, lítiumból és levegő-cinkből készült kivéte
lével)

4,7

0
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8506 90 00

Primer elem és primer telep (galvánelem) máshol nem említett részei

4,7

0

8507 10 41

Ólom-sav akkumulátor dugattyús motor indítására (indítóakkumulátor),
legfeljebb 5 kg tömegű, folyékony elektrolittal működő (a kimerült ki
vételével)

3,7

0

8507 10 49

Ólom-sav akkumulátor dugattyús motor indítására (indítóakkumulátor),
legfeljebb 5 kg tömegű, nem folyékony elektrolittal működő (a kimerült
kivételével)

3,7

0

8507 10 92

Ólom-sav akkumulátor dugattyús motor indítására (indítóakkumulátor), 5 kgt meghaladó tömegű, folyékony elektrolittal működő (a kimerült
kivételével)

3,7

0

8507 10 98

Ólom-sav akkumulátor dugattyús motor indítására (indítóakkumulátor), 5 kgot meghaladó tömegű, nem folyékony elektrolittal működő (a ki merült
kivételével)

3,7

0

8507 20 41

Ólom-sav akkumulátor, folyékony elektrolittal működő (a kimerült és az
indító telep kivételével)

3,7

0

8507 20 49

Ólom-sav akkumulátor, nem folyékony elektrolittal működő (a kimerült és
az indító telep kivételével)

3,7

0

8507 20 92

Ólom-sav akkumulátor, folyékony elektrolittal működő (a kimerült, az
indító telep és az akkumulátor kivételével)

4,7

0

8507 20 98

Ólom-sav akkumulátor, nem folyékony elektrolittal működő (a kimerült, az
indító telep és az akkumulátor kivételével)

4,7

0

8507 30 20

Hermetikusan lezárt nikkel-kadmium akkumulátor (a kimerült kivételé vel)

4,7

0

8507 30 81

Nikkel-kadmium akkumulátor, nem légmentesen zárt (a kimerült kivé
telével)

4,7

0

8507 30 89

Nikkel-kadmium akkumulátor, nem légmentesen zárt (a kimerült és a
járműhajtáshoz való kivételével)

3,7

0

8507 40 00

Nikkel-vas akkumulátor (a kimerült kivételével)

3,7

0

8507 80 20

Nikkel-hidrid akkumulátor (a kimerült kivételével)

3,7

0

8507 80 30

Lítium-ion akkumulátor (a kimerült kivételével)

3,7

0

8507 80 80

Elektromos akkumulátor (a kimerült, au ólom-sav, a nikkel-kadmium, a
nikkel-vas, a nikkel-hidrid és a lítium-ion akkumulátor kivételével)

3,7

0
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8507 90 20

Lemez elektromos akkumulátorhoz (a keménygumitól eltérő vulkani zált
gumiból vagy textilből készült lemez kivételével)

3,7

0

8507 90 30

Elválasztólemez elektromos akkumulátorhoz (a keménygumitól eltérő
vulkanizált gumiból vagy textilből készült elválasztólemez kivételével)

4,7

0

8507 90 90

Alkatrész elektromos akkumulátorhoz (a lemez és elválasztólemez kivé
telével)

4,7

0

8508 11 00

Porszívók, nedves és száraz porszívó is, beépített elektromotorral, leg
feljebb 1 500 W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más
tartálykapacitással rendelkező

4,7

0

8508 19 00

Porszívók, nedves és száraz porszívó is, beépített elektromotorral (a leg
feljebb 1 500 W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más
tartálykapacitással rendelkező kivételével)

4,7

0

8508 60 00

Porszívó, nedves és száraz porszívó is (beépített elektromos motorral
rendelkező kivételével)

4,7

0

8508 70 00

M. n. s. alkatrész porszívó, száraz és nedves porszívóhoz

4,7

0

8509 40 00

Háztartási élelmiszerőrlő és -keverő és gyümölcs- vagy zöldséglékivonó
beépített elektromos motorral

3,7

0

8509 80 00

Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromos motorral (a
porszívó, száraz és nedves porszívó, élelmiszerőrlő és -keverő, gyü mölcsvagy zöldséglékivonó és a szőreltávolító készülék kivételével)

3,7

0

8509 90 00

M. n. s. alkatrész beépített elektromos motorral rendelkező elektrome
chanikus háztartási készülékekhez (a porszívóhoz, száraz és nedves
porszívóhoz való kivételével)

3,7

0

8510 10 00

Villanyborotva

3,7

0

8510 20 00

Hajnyíró gép beépített elektromotorral

3,7

0

8510 30 00

Szőreltávolító készülék beépített elektromotorral

3,7

0

8510 90 00

Villanyborotva, beépített elektromotorral rendelkező hajnyíró gép és
szőreltávolító készülék máshol nem említett alkatrésze

4,7

0

8511 10 00

Indítógyertya szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású belső égésű
motorhoz

4,7

0

8511 20 00

Gyújtómágnes, mágnesdinamó és mágnesen lendkerék szikragyújtású vagy
kompressziós gyújtású belső égésű motorhoz

3,2

0
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8511 30 00

Elosztó és gyújtótekercs szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású belső
égésű motorhoz

3,2

0

8511 40 00

Indítómotor és kettős funkciójú indítógenerátor szikragyújtású vagy
kompressziós gyújtású belső égésű motorhoz

3,2

0

8511 50 00

Generátor belső égésű motorhoz (a mágnesdinamó és a kettős funkci ójú
indítógenerátor kivételével)

3,2

0

8511 80 00

Elektromos gyújtó- vagy indítókészülék, beleértve az árammegszakítót is,
szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású belső égésű motorhoz (a
generátor, indítómotor, elosztó, gyújtótekercs, gyújtómágnes, mágne ses
lendkerék és gyújtógyertya kivételével)

3,2

0

8511 90 00

A 8511 vtsz. alá tartozó elektromos gyújtó- vagy indítókészülék, gene
rátor stb. máshol nem említett alkatrésze

3,2

0

8512 10 00

Kerékpár elektromos világító- vagy jelzőkészüléke (a 8539 vtsz. alá tar
tozó lámpa kivételével)

2,7

0

8512 20 00

Gépjármű elektromos világító- vagy jelzőkészüléke (a 8539 vtsz. alá
tartozó lámpa kivételével)

2,7

0

8512 30 10

Elektromos hangjelző készülék (riasztóberendezés) gépjárműhöz

2,2

0

8512 30 90

Elektromos hangjelző készülék kerékpárhoz

2,7

0

8512 40 00

Elektromos ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő, gépjárműhöz

2,7

0

8512 90 10

M. n. s. alkatrész gépjárműhöz való elektromos hangjelző készülékhez
(riasztóberendezés)

2,2

0

8512 90 90

Máshol nem említett alkatrész gépjármű elektromos világító- vagy jel
zőkészülékéhez, ablaktörlőjéhez, jegesedésgátlójához és páramentesítő
készülékéhez (a gépjárműhöz való elektromos hangjelző készülékhez
(riasztóberendezés) való kivételével)

2,7

0

8513 10 00

Hordozható elektromos lámpa saját energiaforrással

5,7

0

8513 90 00

Saját energiaforrással működő hordozható elektromos lámpa máshol nem
említett alkatrészei

5,7

0

8514 10 10

Ellenállás-fűtésű sütőipari és kekszsütő

2,2

0

8514 10 80

Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, ellenállás-fűtésű (a félvezető
eszközök vagy félvezető érintkezőlemezek gyártásához használt kivéte
lével)

2,2

0
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8514 20 10

Indukció alapján működő kemence és kályha

2,2

0

8514 20 80

Dielektromos veszteség alapján működő kemence és kályha a félvezető
eszközök vagy félvezető érintkezőlemezek gyártásához használt kivéte
lével)

2,2

0

8514 30 19

Infravörös kemence (a száraz kemence, a szobák vagy padló fűtéséhez
való vagy hasonló célt szolgáló eszköz, valamint a félvezető eszközök
vagy félvezető érintkezőlemezek gyártásához használt kivételével)

2,2

0

8514 30 99

Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (az ellenállásfűtésű kemence és kályha, direkt tüzelésű indukciós sütő, dielektrikus
tüzelésű sütő, infravörös sütő, szárazsütő, valamint a félvezető eszkö zök
vagy félvezető érintkezőlemezek gyártásához használt kivételével)

2,2

0

8514 40 00

Indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő berendezés
anyagok hőkezelésére (a kemence és kályha kivételével)

2,2

0

8514 90 00

M. n. s. alkatrész elektromos ipari vagy laboratóriumi kemencéhez és
kályhához, beleértve az indukciós vagy dielektromos veszteség alapján
működőt is, és indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő
más, anyagok hőkezelésére szolgáló ipari vagy laboratóriumi berende
zéshez (a félvezető eszközök vagy félvezető érintkezőlemezek gyártásá hoz
használt kivételével)

2,2

0

8515 11 00

Elektromos forrasztópáka és -pisztoly

2,7

0

8515 19 00

Keményforrasztó vagy forrasztógép (a forrasztópáka és -pisztoly kivéte
lével)

2,7

0

8515 21 00

Egészen vagy részben automatikus ellenállásos fémhegesztő gép

2,7

0

8515 29 10

Gép fémek tompahegesztéséhez, sem egészen, sem részben nem auto
matikus

2,7

0

8515 29 90

Ellenállásos fémhegesztő gép, sem egészen, sem részben nem automati kus
(a fémek tompahegesztéséhez való gép kivételével)

2,7

0

8515 31 00

Egészen vagy részben automatikus fémívhegesztő gép, beleértve a plaz
maívhegesztőt is

2,7

0

8515 39 13

Kézi fémívhegesztő gép, bevont elektródával, hegesztő vagy vágó be
rendezéssel kiegészítve és átalakítóval felszerelve

2,7

0

8515 39 18

Kézi fémívhegesztő gép és készülék bevont elektródával, hegesztő vagy
vágó berendezéssel vagy generátorral, vagy forgógépes átalakítóval vagy
statikus átalakítóval, egyenirányítóval vagy egyenirányító készülékkel ki
egészítve

2,7

0

8515 39 90

Fémívhegesztő gép, beleértve a plazmaívhegesztőt is, sem egészen, sem
részben nem automatikus (a bevont elektródával történő kézi hegesz
téshez való gép kivételével)

2,7

0
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8515 80 11

Elektromos fémhegesztő gép és készülék (az ellenállásos, valamint az
ívhegesztő és plazmaívhegesztő gép és készülék kivételével)

2,7

0

8515 80 19

Fém vagy fémkarbid meleg porlasztására (szórására) szolgáló elektro mos
gép és készülék (a máshol említett fémszóró pisztoly kivételével)

2,7

0

8515 80 91

Elektromos gép és készülék szilárd műanyag varrathoz

2,7

0

8515 80 99

Termoplasztikus anyagok hegesztéséhez használt villamos berendezés,
-készülék (a szilárd műanyag varrathoz használt gép és készülék, vala
mint a félvezető eszközök gyártásához használt huzalkötő berendezé sek
kivételével)

2,7

0

8515 90 00

Forrasztó vagy hegesztő vagy fém, fémkarbid vagy cermet melegen tör
ténő permetezésére szolgáló gép és készülék máshol nem említett alkat
része Félvezető eszköz gyártásához használt huzalrögzítő

2,7

0

8516 10 11

Elektromos, átfolyós vízmelegítő készülék

2,7

0

8516 10 19

Elektromos vízmelegítő (az átfolyásos vízmelegítő vagy merülőforraló
kivételével)

2,7

0

8516 10 90

Elektromos merülőforraló

2,7

0

8516 21 00

Elektromos hőtárolós radiátor helyiségek fűtésére

2,7

0

8516 29 10

Folyadékkal töltött elektromos radiátor, lég- és talajmelegítésre

2,7

0

8516 29 50

Elektromos hősugárzó, lég- és talajmelegítésre

2,7

0

8516 29 91

Elektromos lég- és talajmelegítő készülék, beépített ventilátorral (a hőtá
rolós radiátor kivételével)

2,7

0

8516 29 99

Elektromos lég- és talajmelegítő készülék, beépített ventilátor nélkül (a
hősugárzó és a folyadékkal töltött radiátor kivételével)

2,7

0

8516 31 10

Elektromos szárítóbúra

2,7

0

8516 31 90

Elektromos hajszárító (a szárítóbúra kivételével)

2,7

0

8516 32 00

Elektrotermikus fodrászati készülék (a hajszárító kivételével)

2,7

0

8516 33 00

Elektromos kézszárító készülék

2,7

0
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8516 40 10

Elektromos gőzvasaló

2,7

0

8516 40 90

Vasaló, elektromos (a gőzvasaló kivételével)

2,7

0

8516 50 00

Mikrohullámú sütő

2,7

0

8516 60 10

Elektromos tűzhely legalább egy sütővel és egy főzőlappal, háztartási
használatra

2,7

0

8516 60 51

Elektromos tűzhelylap, forralógyűrű és főzőlap, beépítésre, háztartási
használatra

2,7

0

8516 60 59

Elektromos tűzhelylap, forralógyűrű és főzőlap háztartási használatra (a
beépítésre szánt kivételével)

2,7

0

8516 60 70

Elektromos grillsütő és sütőrostély háztartási használatra

2,7

0

8516 60 80

Elektromos sütő beépítésre, háztartási használatra

2,7

0

8516 60 90

Elektromos sütő háztartási használatra (a helyiségek fűtésére szolgáló
kályha, legalább egy sütővel és egy főzőlappal ellátott elektromos tűz
hely, a mikrohullámú sütő és a beépítésre szánt elektromos sütő kivéte
lével)

2,7

0

8516 71 00

Elektrotermikus kávé- vagy teafőző háztartási használatra

2,7

0

8516 72 00

Elektromos kenyérpirító háztartási használatra

2,7

0

8516 79 20

Elektromos olajsütő háztartási használatra

2,7

0

8516 79 70

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, kenyérpirító és olajsütő kivételével)

2,7

0

8516 80 20

Elektromos fűtőellenállás, szigetelt testtel szerelt

2,7

0

8516 80 80

Elektromos fűtőellenállás (az agglomerált szénből és grafitból készült
szigetelt testtel szerelt elektromos fűtőellenállás kivételével)

2,7

0

8516 90 00

M. n. s. alkatrész elektromos vízmelegítőhöz, merülőforralóhoz, helyi
ségek fűtésére és padlófűtésre szolgáló berendezéshez, fodrászati készü
lékhez és hajszárítóhoz, elektrotermikus háztartási készülékhez és
elektromos fűtőellenálláshoz

2,7

0

8517 11 00

Zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélő-készülékek

mentes

0

8517 12 00

Mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való
távbeszélők

mentes

0

666

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

8517 18 00

Távbeszélő-készülékek (a zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezeté kes
távbeszélő-készülék, valamint mobiltelefon-hálózatokhoz vagy egyéb
vezeték nélküli hálózathoz tartozó távbeszélő-készülékek kivéte lével)

mentes

0

8517 61 00

Bázisállomások hang, képek vagy más adatok adására, továbbítására vagy
vételére szolgáló készülékhez

mentes

0

8517 62 00

Hang, kép vagy más adat vételére, átalakítására és adására, továbbítá sára
vagy helyreállítására szolgáló gépek, beleértve a kapcsoló- és útvo
nalválasztó berendezéseket is (a telefonkészülékhez, mobiltelefon-háló
zatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélő-ké
szülék kivételével)

mentes

0

8517 69 10

Videotelefon

mentes

0

8517 69 20

Kaputelefon

mentes

0

8517 69 31

Hordozható személyi hívó

mentes

0

8517 69 39

Rádiótelefon vagy rádiótávíró-vevő készülék (a hordozható személyi hívó
kivételével)

9,3

0

8517 69 90

Készülék hang, kép vagy más adat adására vagy vételére, beleértve a ve
zetékes vagy vezeték nélküli hálózatok [helyi- vagy nagy kiterjedésű há
lózat] távközlési berendezéseit is (a telefonkészülék, mobiltelefon-háló
zatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélő-ké
szülék, bázisállomás, hang, kép vagy más adat vételére, átalakítására és
adására, továbbítására vagy helyreállítására szolgáló készülék, videotele fon,
kaputelefon, rádiótelefon vagy rádiótávíró-vevő készülék, valamint a 8443,
8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, hangtovábbításra vagy vételre
szolgáló készülékek kivételével

mentes

0

8517 70 11

Antenna rádiótelefonhoz vagy rádiótávíróhoz

mentes

0

8517 70 15

Teleszkóp- és ostorantenna-típus hordozható készülékhez vagy gépko csiba
szerelt készülékhez

5

0

8517 70 19

Antenna és az antennareflektor összes típusa, valamint az antenna és az
antennareflektor használatához alkalmas m. n. s. alkatrészek (a rádió
telefonhoz vagy rádiótávíróhoz való antenna, valamint a hordozható
készülékhez vagy gépkocsiba szerelt készülékhez való teleszkóp- és os
torantenna-típus kivételével)

3,6

0

8517 70 90

M. n. s. alkatrész távbeszélő-készülékhez, mobiltelefon-hálózatokhoz vagy
más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélő-készülékhez, valamint
hang, képek vagy más adatok adására, továbbítására vagy vé telére
szolgáló más készülékekhez, (az antenna és az antennareflektor összes
típusa, valamint az ezek használatához alkalmas alkatrészek ki vételével

mentes

0

8518 10 30

Mikrofon, amelynek frekvenciatartománya 300 Hz–3,4 kHz közötti, át
mérője legfeljebb 10 mm és magassága legfeljebb 3 mm, távközlésben
használt típus

mentes

0

8518 10 95

Mikrofon és tartószerkezete (a 300 Hz–3,4 kHz közötti frekvenciatarto
mányú, legfeljebb 10 mm átmérőjű és legfeljebb 3 mm magasságú, táv
közlésben használt mikrofon, valamint a beépített adóval ellátott veze ték
nélküli mikrofon kivételével)

2,5

0
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8518 21 00

Egy hangszóró dobozába szerelve

4,5

0

8518 22 00

Több hangszóró egy dobozba szerelve

4,5

0

8518 29 30

Hangszóró doboz nélkül, amelynek frekvenciatartománya 300 Hz és 3,4
kHz közötti, átmérõje legfeljebb 50 mm, távközlésben használt

mentes

0

8518 29 95

Hangszóró doboz nélkül (a 300 Hz és 3,4 kHz közötti frekvenciatarto
mányú, legfeljebb 50 mm átmérõje, távközlésben használt kivételével)

3

0

8518 30 20

Vezetékes telefon kézibeszélője, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy
mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység

mentes

0

8518 30 95

Fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mik
rofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység (a vezetékes telefon
kézibeszélője, telefonkészülék, hallókészülék, valamint a beépített fej
hallgatóval felszerelt sisak, beépített mikrofonnal is, kivételével)

2

0

8518 40 30

Hangfrekvenciás elektromos telefon- és méréstechnikai erősítő

3

0

8518 40 81

Hangfrekvenciás elektromos erősítő, csak egy csatornával (a telefon- vagy
méréstechnikai erősítő kivételével)

4,5

0

8518 40 89

Hangfrekvenciás elektromos erősítő, egynél több csatornával (a telefonvagy méréstechnikai erősítő kivételével)

4,5

0

8518 50 00

Elektromos hangerősítő egység

2

0

8518 90 00

M. n. s. alkatrész mikrofonhoz, hangszóróhoz, fejhallgatóhoz, fülhallga
tóhoz, hangfrekvenciás elektromos erősítőhöz vagy elektromos hang
erősítő egységhez

2

0

8519 20 10

Érme vagy korong bedobására működő lemezjátszó

6

0

8519 20 91

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék, pénzérmékkel, bankjegyekkel,
bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő, léze res
olvasórendszerrel (az érme vagy korong bedobására működő kivéte lével)

9,5

0

8519 20 99

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék, pénzérmékkel, bankjegyekkel,
bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő, nem
lézeres olvasórendszerrel (az érme vagy korong bedobására működő ki
vételével)

4,5

0

8519 30 00

Lemezjátszók erősítő nélkül (deckek)

2

0

8519 50 00

Telefonüzenet-rögzítők

mentes

0
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8519 81 11

Szövegismétlő készülék telefonhoz (csak lejátszó), kazettalejátszó is,
mágneses, optikai vagy félvezető adathordozó, hangfelvevő szerkezet
nélkül

5

0

8519 81 15

Zsebméretű kazettalejátszó (csak lejátszó) (legfeljebb 170 mm × 100
mm × 45 mm méretű), mágneses, optikai vagy félvezető adathor
dozóval, hangfelvevő szerkezet nélkül (a szövegismétlő készülék kivéte
lével)

mentes

0

8519 81 21

Kazettalejátszó (csak lejátszó), mágneses, optikai vagy félvezető adat
hordozóval, analóg és digitális olvasórendszerrel ellátott, hangfelvevő
szerkezet nélkül (a szövegismétlő készülék és a zsebméretű kazettaleját szó
kivételével)

9

0

8519 81 25

Kazettalejátszó (csak lejátszó), mágneses, optikai vagy félvezető adat
hordozóval, hangfelvevő szerkezet nélkül (az analóg és digitális olvasó
rendszerrel ellátott lejátszók, a szövegismétlő készülék és a zsebméretű
kazettalejátszó kivételével)

2

0

8519 81 31

Hanglejátszó készülék lézeres olvasórendszerrel (CD-lejátszó), gépjár
művekben használt, legfeljebb 6,5 cm átmérőjű lemezhez, hangfelvevő
szerkezet nélkül

9

0

8519 81 35

Hanglejátszó készülék lézeres olvasórendszerrel (CD-lejátszó), beépített
hangfelvevő szerkezet nélkül (a gépjárművekben használt, legfeljebb 6,5
cm átmérőjű lemezhez való kivételével)

9,5

0

8519 81 45

Hanglejátszó készülék, mágneses, optikai vagy félvezető adathordozó val,
lézeroptikai leolvasóberendezés nélkül, hangfelvevő szerkezet nél kül (a
pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más
fizetőeszközökkel működő, a lemezjátszó, szövegismétlő készülék,
telefonüzenet-rögzítő, kazettalejátszó és CD-lejátszó kivételével)

4,5

0

8519 81 51

Mágneses, optikai vagy félvezető adathordozót használó diktafon,
hanglejátszó készülékkel együtt, csak külső áramforrásról működő (a
szövegismétlő [csak lejátszó] készülék kivételével)

4

0

8519 81 55

Magnetofon beépített erősítővel, egy vagy több beépített hangszóróval,
külső áramforrás nélkül működő (a szövegismétlő készülék kivételével)

mentes

0

8519 81 61

Magnetofon beépített erősítővel, egy vagy több beépített hangszóróval, csak
külső áramforrással működő

2

0

8519 81 65

Zsebméretű magnetofon (legfeljebb 170 mm × 100 mm × 45 mm mé
retű), hanglejátszó szerkezettel (a beépített erősítővel és egy vagy több
beépített hangszóróval ellátottak kivételével)

mentes

0
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8519 81 75

Magnetofon hanglejátszó szerkezettel (a beépített erősítővel és egy vagy több
beépített hangszóróval ellátottak és a zsebméretű kivételével)

2

0

8519 81 81

Magnetofon, tekercses mágnesszalagot használó, 19 cm/s hangfelvevő
vagy -lejátszó vagy annál nagyobb sebességgel, ha azok magukban fog
lalják a legfeljebb 19 cm/s sebességet

2

0

8519 81 85

Magnetofon hanglejátszó szerkezettel (a pénzérmékkel, bankjegyekkel,
bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő, tele
fonüzenet-rögzítő, diktafon, kazettás felvevő, valamint a tekercses mág
nesszalagot használó, 19 cm/s hangfelvevő vagy -lejátszó vagy annál
nagyobb sebességű, ha azok magukban foglalják a legfeljebb 19 cm/s
sebességet, kivételével)

7

0

8519 81 95

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék, mágneses, optikai vagy félve
zető adathordozót használó (a pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkár
tyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő, az erősítő
nélküli lemezjátszó, telefonüzenet-rögzítő, diktafon és magnetofon ki
vételével)

2

0

8519 89 11

Lemezjátszó (a mágneses, optikai vagy félvezető adathordozót hasz
náló, pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más
fizetőeszközökkel működő lemezjátszó kivételével)

2

0

8519 89 15

Szövegismétlő készülék telefonhoz (csak lejátszó), hangfelvevő szerke zet
nélkül (a mágneses, optikai vagy félvezető adathordozót használó
kivételével)

5

0

8519 89 19

Hanglejátszó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül (a mágneses, opti kai
vagy félvezető adathordozót használó, a pénzérmékkel, bankjegyek kel,
bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő, az
erősítő nélküli lemezjátszó (deck), telefonüzenet-rögzítő, lemezjátszó és
szövegismétlő készülék kivételével)

4,5

0

8519 89 90

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék (a mágneses, optikai vagy fél
vezető adathordozót használó, a pénzérmékkel, bankjegyekkel, bank
kártyákkal, zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel működő, az erő sítő
nélküli lemezjátszó, telefonüzenet-rögzítő, valamint a hangfelvevő
készülék nélküli hanglejátszó kivételével)

2

0

8521 10 20

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is, leg
feljebb 1,3 cm szélességű szalaggal működő és legfeljebb 50 mm/s
szalag felvételi vagy lejátszási sebességű (a videokamera-felvevő kivéte
lével)

14

0

8521 10 95

Mágnesszalagos videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egy
beépítve is (a legfeljebb 1,3 cm szélességű szalaggal működő és legfel
jebb 50 mm/s szalag felvételi vagy lejátszási sebességű videokamera-fel
vevő kivételével)

8

0

670

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

13,9

0

4

0

8521 90 00

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is (a
mágnesszalagos és a videokamera-felvevő kivételével)

8522 10 00

Lejátszófej (pick-up) betéte

8522 90 30

Lemezjátszótű; gyémánt, zafír és más drágakő vagy féldrágakő (termé
szetes, szintetikus vagy rekonstruált) hangszedőhöz, hanglejátszó ké
szülékhez

mentes

0

8522 90 41

M. n. s. elektronikus egység telefonüzenet-rögzítőhöz

mentes

0

8522 90 49

M. n. s. elektronikus részek hangfelvevő és -lejátszó készülékhez, vala
mint videofelvevő és -lejátszó készülékhez (a telefonüzenet-rögzítőhöz
való kivételével)

4

0

8522 90 70

Hangfelvevő és -lejátszó berendezések gyártásához használatos, legfel
jebb 53 mm teljes szélességű, egykazettás deckösszeállítás

mentes

0

8522 90 80

Kizárólag vagy elsősorban a hangfelvevő és -lejátszó készülékek és a
kép és hang felvételére és lejátszására alkalmas videokészülék m. n. s.
alkatrésze és tartozéka

4

0

8523 21 00

Mágneses csíkot tartalmazó kártyák hang vagy más jel felvételére

3,5

0

8523 29 15

Hang vagy más jel felvételére alkalmas, de felvételt nem tartalmazó
mágnesszalag és mágneslemez

mentes

0

8523 29 31

Mágnesszalag és mágneslemez, felvételt tartalmazó, jelenségek visszaa
dására (a hang- vagy képjelek visszaadására való, a gépi olvasásra alkal
mas bináris formában rögzített utasítások, adatok, hang- és képjelek
visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gép segítségével manipu
lálható vagy a felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív), valamint a
37. árucsoportba tartozó termékek kivételével)

mentes

0

8523 29 33

Mágnesszalag és mágneslemez, felvételt tartalmazó, gépi olvasásra al
kalmas bináris formában rögzített utasítások, adatok, hang- és képjelek
visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gép segítségével manipu
lálható vagy a felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív)

mentes

0

8523 29 39

Felvételt tartalmazó mágnesszalag és mágneslemez hang- vagy képjelek
visszaadására (a gépi olvasásra alkalmas bináris formában rögzített uta
sítások, adatok, hang- és képjelek visszaadására, és automatikus adatfel
dolgozó gép segítségével manipulálható vagy a felhasználóval kölcsön
hatásra képes (interaktív), valamint a 37. árucsoportba tartozó áruk ki
vételével)

3,5

0

8523 29 90

Mágneses adathordozó hang, kép vagy más jelenség visszaadására
(mágneses csíkot tartalmazó kártya, mágnesszalag, mágneslemez és
a
37. árucsoportba tartozó áruk kivételével)

3,5

0
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8523 40 11

Optikai lemez lézerolvasó rendszerhez, felvételt nem tartalmazó, felve
vőkapacitása legfeljebb 900 megabyte, nem törölhető (CD-R)

mentes

0

8523 40 13

Optikai lemez lézerolvasó rendszerhez, felvételt nem tartalmazó, felve
vőkapacitása több, mint 900 megabyte, de legfeljebb 18 gigabyte, nem
törölhető (digitális sokoldalú lemez) (DVD-/+R)

mentes

0

8523 40 19

Optikai adathordozó, felvételt nem tartalmazó, hang vagy más jel rög
zítésére (pl. CD-RW, DVD-/+RW, DVD-RAM, MiniDiscs) (a
lézerolvasó rendszerhez való, legfeljebb 18 gigabyte felvevőkapacitású,
nem töröl hető lemez [CD-R, DVD-/+R] és a 37. árucsoportba tartozó
áruk kivé telével)

mentes

0

8523 40 25

Optikai lemez lézerolvasó rendszerhez, felvételt tartalmazó, jelek visz
szaadására (a hang vagy kép visszaadására való, a gépi olvasásra alkal
mas bináris formában rögzített utasítások, adatok, hang- és képjelek
visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gép segítségével manipu
lálható vagy a felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív), valamint a
37. árucsoportba tartozó áruk kivételével)

mentes

0

8523 40 31

Lézerolvasó rendszerhez való optikai lemez, rögzített, csak hang visz
szaadására, legfeljebb 6,5 cm átmérővel

3,5

0

8523 40 39

Lézerolvasó rendszerhez való optikai lemez, rögzített, csak hang visz
szaadására, 6,5 cm-t meghaladó átmérővel

3,5

0

8523 40 45

Optikai lemez lézerolvasó rendszerhez, felvételt tartalmazó, gépi olva
sásra alkalmas bináris formában rögzített utasítások, adatok, hang- és
képjelek visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gép segítségével
manipulálható vagy a felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív)

mentes

0

3,5

0

8523 40 51

Digitális sokoldalú lemez (DVD), rögzített

8523 40 59

Optikai lemez lézerolvasó rendszerhez, felvételt tartalmazó, hang és kép
vagy csak kép visszaadására (a digitális sokoldalú lemez (DVD), va lamint
a gépi olvasásra alkalmas bináris formában rögzített utasítások, adatok,
hang- és képjelek visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gép
segítségével manipulálható vagy a felhasználóval kölcsönhatásra ké pes
(interaktív) lemez kivételével)

3,5

0

8523 40 91

Optikai adathordozó, felvételt tartalmazó, jelek vissza dadására (a léze
rolvasó rendszerhez való lemez, a hang vagy kép visszaadására való,
gépi olvasásra alkalmas bináris formában rögzített utasítások, adatok,
hang- és képjelek visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gép se
gítségével manipulálható vagy a felhasználóval kölcsönhatásra képes
(interaktív) lemez, valamint a 37. árucsoportba tartozó áruk kivételé vel)

mentes

0

8523 40 93

Optikai adathordozó, felvételt tartalmazó, gépi olvasásra alkalmas biná ris
formában rögzített utasítások, adatok, hang- és képjelek visszaadá sára, és
automatikus adatfeldolgozó gép segítségével manipulálható vagy a
felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív) (a lézerolvasó rendszerhez
való lemez kivételével)

mentes

0
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8523 40 99

Optikai adathordozó, felvételt tartalmazó, kép vagy hang visszaadására (a
lézerolvasó rendszerhez való lemez, a gépi olvasásra alkalmas bináris
formában rögzített utasítások, adatok, hang- és képjelek visszaadására, és
automatikus adatfeldolgozó gép segítségével manipulálható vagy a
felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív) lemez, valamint a 37.
árucsoportba tartozó áruk kivételével)

3,5

0

8523 51 10

Szilárd, állandó nem felejtő tárolóeszköz külső forrásból származó adat
rögzítésére (flashmemória-kártya és flash elektronikus memóriakártya),
felvétel nélkül

mentes

0

8523 51 91

Szilárd, állandó nem felejtő tárolóeszköz külső forrásból származó adat
rögzítésére (flashmemória-kártya és flash elektronikus memóriakártya),
rögzített, jel visszaadására (hang- vagy képjelek visszaadására, gépi olva
sásra alkalmas bináris formában rögzített utasítások, adatok, hang- és
képjelek visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gép segítségével
manipulálható vagy a felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív),
valamint a 37. árucsoportba tartozó áruk kivételével)

mentes

0

8523 51 93

Szilárd, állandó nem felejtő tárolóeszköz külső forrásból származó adat
rögzítésére (flashmemória-kártya és flash elektronikus memóriakár tya)],
rögzített, a gépi olvasásra alkalmas bináris formában rögzített uta sítások,
adatok, hang- és képjelek visszaadására, és automatikus adatfel dolgozó
gép segítségével manipulálható vagy a felhasználóval kölcsön hatásra
képes (interaktív)

mentes

0

8523 51 99

Szilárd, állandó nem felejtő tárolóeszköz külső forrásból származó adat
rögzítésére (flashmemória-kártya és flash elektronikus memóriakártya),
rögzített, hang- vagy képjelek visszaadására (a gépi olvasásra alkalmas
bináris formában rögzített utasítások, adatok, hang- és képjelek visszaa
dására, és automatikus adatfeldolgozó gép segítségével manipulálható vagy
a felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív), valamint a 37.
árucsoportba tartozó áruk kivételével)

3,5

0

8523 52 10

Két vagy több elektronikus integrált áramkört tartalmazó kártya (intelli gens
kártya)

3,7

0

8523 52 90

Kártya vagy címke csak egy elektronikus integrált áramkörrel (intelli gens
kártya)

mentes

0

8523 59 10

Félvezető adathordozó, felvételt nem tartalmazó, hang vagy más jel
rögzítésére (a szilárd, állandó (nem felejtő) tároló eszközök és „intelli gens
kártyák” kivételével)

mentes

0

8523 59 91

Félvezető adathordozó, felvételt tartalmazó, jelenségek visszaadására (a
hang- vagy képjelek visszaadására való, a gépi olvasásra alkalmas bi náris
formában rögzített utasítások, adatok, hang- és képjelek visszaa dására, és
automatikus adatfeldolgozó gép segítségével manipulálható vagy a
felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív), a szilárd, ál landó (nem
felejtő) tároló eszközök és „intelligens kártyák”, valamint
a 37.
árucsoportba tartozó termékek kivételével)

mentes

0
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8523 59 93

Félvezető adathordozó, felvételt tartalmazó, gépi olvasásra alkalmas bi
náris formában rögzített utasítások, adatok, hang- és képjelek visszaa
dására, és automatikus adatfeldolgozó gép segítségével manipulálható vagy
a felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív), (a szilárd, ál landó
(nem felejtő) tároló eszközök és „intelligens kártyák”, valamint a 37.
árucsoportba tartozó termékek kivételével)

mentes

0

8523 59 99

Félvezető adathordozó, felvételt tartalmazó, hang- vagy képjelek visz
szaadására (a gépi olvasásra alkalmas bináris formában rögzített utasítá sok,
adatok, hang- és képjelek visszaadására, és automatikus adatfeldol gozó
gép segítségével manipulálható vagy a felhasználóval kölcsönha tásra
képes (interaktív), a szilárd, állandó (nem felejtő) tároló eszközök és
„intelligens kártyák”, valamint a 37. árucsoportba tartozó termékek
kivételével)

3,5

0

8523 80 10

Gramofonlemez és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére,
nem rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártá
sához (a mágneses, optikai vagy félvezető adathordozó, valamint
a
37. árucsoportba tartozó termékek kivételével)

mentes

0

8523 80 91

Rögzített adathordozó jelek visszaadására (a hang- vagy képjelek visz
szaadására való, a gépi olvasásra alkalmas bináris formában rögzített
utasítások, adatok, hang- és képjelek visszaadására, és automatikus
adatfeldolgozó gép segítségével manipulálható vagy a felhasználóval
kölcsönhatásra képes (interaktív), a mágneses, optikai vagy félvezető
adathordozó, valamint a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételé vel)

mentes

0

8523 80 93

Rögzített adathordozó gépi olvasásra alkalmas bináris formában rögzí tett
utasítások, adatok, hang- és képjelek visszaadására, és automatikus
adatfeldolgozó gép segítségével manipulálható vagy a felhasználóval
kölcsönhatásra képes (interaktív) (a mágneses, optikai vagy félvezető
adathordozó, valamint a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételé vel)

mentes

0

8523 80 99

Gramofonlemez és más adathordozó, rögzített, hang vagy kép visszaa
dására, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához (a
gépi olvasásra alkalmas bináris formában rögzített utasítások, adatok, hangés képjelek visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gép se gítségével
manipulálható vagy a felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív), a
mágneses, optikai vagy félvezető adathordozó, valamint a 37. árucsoportba
tartozó termékek kivételével)

3,5

0

8525 50 00

Rádió- és televízióműsor-adókészülék, vevőkészülékkel nem egybeé pítve

3,6

0

8525 60 00

Rádió- és televízióműsor-adókészülék, vevőkészülékkel egybeépítve

mentes

0

8525 80 11

Televíziós kamerák (felvevők), 3 vagy több kameracsővel

3

0

8525 80 19

Televíziós kamerák (felvevők) (a 3 vagy több kameracsővel rendelkezők és a
videokamera-felvevők kivételével)

4,9

0
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mentes

0

8525 80 30

Digitális fényképezőgép

8525 80 91

Kizárólag a televíziós kamera által továbbított hang és kép felvételére képes
videokamera-felvevők

4,9

0

8525 80 99

Televíziós programok és televíziós kamera által továbbított hang és kép
felvételére képes videokamera-felvevők

12,5

0

8526 10 00

Radarkészülék

3,7

0

8526 91 20

Rádiónavigációs vevőkészülék (a radarkészülék kivételével)

3,7

0

8526 91 80

Rádiónavigációs segédkészülék (a vevőkészülék és radarkészülék kivéte
lével)

3,7

0

8526 92 00

Rádiós távirányító készülék

3,7

0

8527 12 10

Zsebméretű, rádiós kazettalejátszók, (legfeljebb 170 mm × 100 mm × 45
mm méretű), analóg és digitális olvasórendszerrel, beépített erősítő vel,
beépített hangszóró nélkül, külső áramforrás nélkül működőképes

14

0

8527 12 90

Zsebméretű, rádiós kazettalejátszók, (legfeljebb 170 mm × 100 mm × 45
mm méretű), beépített erősítővel, beépített hangszóró nélkül, külső
áramforrás nélkül működőképes (az analóg és digitális olvasórendszer rel
ellátott kivételével)

10

0

8527 13 10

Rádióműsor-vevőkészülékek, amelyek képesek külső áramforrás nélkül
működni, lézeres olvasórendszerrel működő hanglejátszó berendezéssel (a
zsebméretű rádiós kazettalejátszók kivételével)

12

0

8527 13 91

Kazettás rádiók, amelyek képesek külső áramforrás nélkül működni,
hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel, analóg és digitális olvasórend
szerrel (a zsebméretű rádiós kazettalejátszók kivételével)

14

0

8527 13 99

Rádióműsor-vevőkészülék, amelyek képes külső áramforrás nélkül mű
ködni, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel kombinálva (a zsebméretű,
rádiós kazettalejátszók, a lézeres olvasórendszerrel működők, valamint az
analóg és digitális olvasórendszerrel ellátott kazettás rádiók kivételé vel)

10

0

8527 19 00

Rádióműsor-vevőkészülékek, amelyek képesek külső áramforrás nélkül
működni, hanglejátszó készülék nélkül

mentes

0

8527 21 20

Rádióműsor-vevőkészülék, digitális rádiójel vételére és dekódolására al
kalmas, motorgépjárművekben használt, csak külső áramforrásról mű
ködő, lézeroptikai olvasórendszerrel ellátott hangfelvevő vagy -lejátszó
készülékkel kombinálva

14

0
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8527 21 52

Kazettás rádióműsor-vevőkészülék, digitális rádiójel vételére és dekódo lására
alkalmas, motorgépjárművekben használt, csak külső áramforrás ról
működő, analóg és digitális olvasórendszerrel ellátott hangfelvevő vagy lejátszó készülékkel kombinálva

14

0

8527 21 59

Rádióműsor-vevőkészülék, digitális rádiójel vételére és dekódolására al
kalmas, motorgépjárművekben használt, csak külső áramforrásról mű
ködő, lézeres olvasórendszerrel működő hangfelvevő vagy -lejátszó ké
szülékkel kombinálva (a lézeroptikai olvasórendszerrel ellátott és az analóg
és digitális olvasórendszerrel ellátott kazettás rádiók kivételével)

10

0

8527 21 70

Rádióműsor-vevőkészülék, gépjárművekben használt, csak külső áram
forrásról működő, lézeres olvasórendszerrel működő hangfelvevő vagy
-lejátszó készülékkel (a digitális rádiójel vételére és dekódolására alkal mas
kivételével)

14

0

8527 21 92

Kazettás rádióműsor-vevőkészülék, gépjárművekben használt, csak külső
áramforrásról működő, analóg és digitális olvasórendszerrel ellá tott
hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel (a digitális rádiójel vételére és
dekódolására alkalmas kivételével)

14

0

8527 21 98

Rádióműsor-vevőkészülék, motorgépjárművekben használt, csak külső
áramforrásról működő, lézeroptikai olvasórendszerrel ellátott hangfel
vevő vagy -lejátszó készülékkel kombinálva (a lézeroptikai olvasórend
szerrel ellátott hangfelvevő vagy -lejátszó készülék, a digitális rádiójel
vételére és dekódolására alkalmas és az analóg és digitális olvasórend
szerrel ellátott kazettás rádiók kivételével)

10

0

8527 29 00

Csak külső áramforrásról működő, gépjárművekben használt rádiómű sorvevőkészülékek, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel nem kombi nálva

12

0

8527 91 11

Kazettás rádiók, csak elektromos hálózati energiával működő, egy vagy
több hangszóróval közös házban, analóg és digitális olvasórendszerrel
ellátott hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel

14

0

8527 91 19

Rádióvevő, csak elektromos hálózati energiával működő, egy vagy több
hangszóróval közös házban, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel (az
analóg és digitális olvasórendszerrel ellátott kazettás rádiók kivételével)

10

0

8527 91 35

Rádióműsor-vevőkészülék, csak elektromos hálózati energiával mű ködő,
beépített hangszóró nélkül, lézeres olvasórendszerrel működő hanglejátszó
berendezéssel (a gépjárművekben használt kivételével)

12

0
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8527 91 91

Kazettás rádiók, csak elektromos hálózati energiával működő, beépített
hangszóró nélkül, analóg és digitális olvasórendszerrel ellátott hangfel
vevő vagy -lejátszó készülékkel kombinálva (a gépjárművekben hasz nált
kivételével)

14

0

8527 91 99

Rádióvevő, csak elektromos hálózati energiával, beépített hangszóró
nélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel kombinálva (a lézeropti kai
leolvasóberendezéssel működő, az analóg és digitális olvasórend szerrel
ellátott kazettás rádiók, és a gépjárművekben használt kivételé vel)

10

0

8527 92 10

Rádió ébresztőórával, csak elektromos hálózati energiával működő,
hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel nem kombinálva

mentes

0

8527 92 90

Csak elektromos hálózati energiával működő rádióműsor-vevőkészülék,
hangfelvevő vagy -lejátszó készülék nélkül. de órával (a gépjárművekben
használt és az ébresztőórás rádió kivételével)

9

0

8527 99 00

Csak elektromos hálózati energiával működő rádióműsor-vevőkészülék,
hangfelvevő vagy -lejátszó készülék nélkül és óra nélkül (a gépjárművek
ben használt kivételével)

9

0

8528 41 00

Katódsugárcsöves monitorok kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá
tartozó automatikus adatfeldolgozó géphez

mentes

0

8528 49 10

Katódsugárcsöves monitor, fekete és fehér vagy más egyszínű, beépített
televízióvevő-készülék nélkül (a kizárólag vagy elsősorban a 8471 vám
tarifaszám alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben haszná latos
kivételével)

14

0

8528 49 35

Katódsugárcsöves monitor, színes, 1,5-nél kisebb képernyő szélesség/
magasság aránnyal, beépített televízióvevő-készülék nélkül (a kizárólag
vagy elsősorban a 8471 vámtarifaszám alá tartozó automatikus adatfel
dolgozó rendszerben használatos kivételével)

14

0

8528 49 91

Katódsugárcsöves monitor, színes, legalább 1,5 képernyő szélesség/ma
gasság aránnyal, legfeljebb 625 sor letapogatással, beépített televízió
vevő-készülék nélkül (a kizárólag vagy elsősorban a 8471 vámtarifa
szám alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos
kivételével)

14

0

8528 49 99

Katódsugárcsöves monitor, színes, legalább 1,5 képernyő szélesség/ma
gasság aránnyal, több mint 625 sor letapogatással, beépített televízió
vevő-készülék nélkül (a kizárólag vagy elsősorban a 8471 vámtarifa
szám alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos
kivételével)

14

0

8528 51 00

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfel
dolgozó rendszerben használatos

mentes

0

677

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

8528 59 10

Monitor, fekete és fehér vagy más egyszínű, beépített televízióvevő-ké
szülék nélkül (a katódsugárcsöves, valamint a kizárólag vagy elsősorban a
8471 vámtarifaszám alá tartozó automatikus adatfeldolgozó rend
szerben használatos kivételével)

14

0

8528 59 90

Monitor, színes, beépített televízióvevő-készülék nélkül (a katódsugár
csöves, valamint a kizárólag vagy elsősorban a 8471 vámtarifaszám alá
tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos kivételé vel)

14

0

8528 61 00

Vetítő kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus
adatfeldolgozó géphez

mentes

0

8528 69 10

Vetítő, automatikus adatfeldolgozó gép által létrehozott digitális infor
máció megjelenítésére alkalmas, síkpanel megjelenítő (például folya
dékkristályos eszköz) segítségével működő

mentes

0

8528 69 91

Vetítő, fekete és fehér vagy más egyszínű, beépített televízióvevő-készü
lék nélkül (a kizárólag vagy elsősorban a 8471 vámtarifaszám alá tar
tozó automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos, valamint az
automatikus adatfeldolgozó gép által létrehozott digitális információ
megjelenítésére alkalmas, síkpanel megjelenítő (például folyadékkristá lyos
eszköz) segítségével működő kivételével)

2

0

8528 69 99

Vetítő, színes, beépített televízióvevő-készülék nélkül (a kizárólag vagy
elsősorban a 8471 vámtarifaszám alá tartozó automatikus adatfeldol gozó
rendszerben használatos, valamint az automatikus adatfeldolgozó gép által
létrehozott digitális információ megjelenítésére alkalmas, sík panel
megjelenítő (például folyadékkristályos eszköz) segítségével mű ködő
kivételével)

14

0

8528 71 11

Videotuner, adatfeldolgozó gépbe történő beépítésre szánt elektronikus
egység

mentes

0

8528 71 13

Készülék mikroprocesszor-alapú eszközzel, beépített modemmel, mely lyel
csatlakoztatható az Internetre, interaktív információcserére, televí ziós
jelek vételére alkalmas,„set-top box” kommunikációs funkcióval

mentes

0

8528 71 19

Videotuner (az adatfeldolgozó gépbe történő beépítésre szánt elektroni kus
egység, valamint a mikroprocesszor-alapú eszközzel, beépített mo
demmel, mellyel csatlakoztatható az Internetre, interaktív információ
cserére, televíziós jelek vételére alkalmas,„set-top box” kommunikációs
funkcióval rendelkező készülék kivételével)

14

0

8528 71 90

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy
hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is,
kialakításából fakadóan videokijelzőt vagy képernyőt nem tartal mazó
(a videotuner kivételével)

14

0

8528 72 10

Televíziós vetítőkészülék, színes, kialakításából fakadóan videokijelzőt
vagy képernyőt tartalmazó

14

0
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8528 72 20

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, színes, videofelvevő vagy -le
játszó készüléket tartalmazó

14

0

8528 72 31

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, színes, képcsővel, 1,5-nél ki
sebb képernyő szélesség/magasság aránnyal, legfeljebb 42 cm képernyő
átlómérettel (a képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló és a
monitor kivételével)

14

0

8528 72 33

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, színes, képcsővel, 1,5-nél ki
sebb képernyő szélesség/magasság aránnyal, 42 cm-t meghaladó, de
legfeljebb 52 cm képernyő átlómérettel (a képfelvevő vagy -lejátszó ké
szüléket magában foglaló és a monitor kivételével)

14

0

8528 72 35

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, színes, képcsővel, 1,5-nél ki
sebb képernyő szélesség/magasság aránnyal, legalább 52 cm, de legfel
jebb 72 cm képernyő átlómérettel (a képfelvevő vagy -lejátszó készülé ket
magában foglaló és a monitor kivételével)

14

0

8528 72 39

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, színes, képcsővel, 1,5-nél ki
sebb képernyő szélesség/magasság aránnyal, 72 cm-t meghaladó képer nyő
átlómérettel (a képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában fog laló és a
monitor kivételével)

14

0

8528 72 51

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, színes, képcsővel, legalább 1,5
képernyő szélesség/magasság aránnyal, legfeljebb 625 sor letapoga tással,
legfeljebb 75 cm képernyő átlómérettel (a képfelvevő vagy -leját szó
készüléket magában foglaló és a monitor kivételével)

14

0

8528 72 59

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, színes, képcsővel, legalább 1,5
képernyő szélesség/magasság aránnyal, legfeljebb 625 sor letapoga tással,
75 cm-t meghaladó képernyő átlómérettel (a képfelvevő vagy -le játszó
készüléket magában foglaló és a monitor kivételével)

14

0

8528 72 75

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, színes, képcsővel, legalább 1,5
képernyő szélesség/magasság aránnyal, több mint 625 sor letapoga tással (a
képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló és a mo nitor
kivételével)

14

0

8528 72 91

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, színes, képernyővel, 1,5-nél
kisebb képernyő szélesség/magasság aránnyal (a képcsővel rendelkező, a
képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló és a monitor ki
vételével)

14

0

8528 72 99

Televíziós adás vételére alkalmas készülék, színes, képernyővel, legalább 1,5
képernyő szélesség/magasság aránnyal (a képcsővel rendelkező,
a
képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló és a monitor ki
vételével)

14

0

8528 73 00

Televíziós adás vételére alkalmas, fekete és fehér vagy más egyszínű, rá
dióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó ké
szüléket magában foglaló is, kialakításából fakadóan videókijelzőt vagy
képernyőt tartalmazó

2

0
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8529 10 11

Teleszkóp- és ostorantenna-típus hordozható készülékhez vagy gépko csiba
szerelt készülékhez

5

0

8529 10 31

Rádió- vagy televízióadás külső vevőantennája műholdas adás vételére

3,6

0

8529 10 39

Rádió- vagy televízióadás külső vevőantennája (a műholdas adás véte lére
való kivételével)

3,6

0

8529 10 65

Rádió- vagy televízióadás belső vevőantennája, a beépített típusokkal
együtt (a hordozható készülékhez vagy gépkocsiba szerelt készülékhez való
teleszkóp- és ostorantenna-típus kivételével)

4

0

8529 10 69

Antenna (a rádió- vagy televízióadás belső és külső vevőantennája, vala
mint a hordozható készülékhez vagy gépkocsiba szerelt készülékhez való
teleszkóp- és ostorantenna kivételével)

3,6

0

8529 10 80

Antennaszűrő és szeparátor

3,6

0

8529 10 95

Antennareflektor, valamint az antenna és az antennareflektor használa
tához alkalmas m. n. s. alkatrész (az antennaszűrő és szeparátor kivéte
lével)

3,6

0

8529 90 20

M. n. s. alkatrész kizárólag vagy elsősorban vevőkészülékkel egybeépí tett
rádió- vagy televízióműsor-adókészülékhez, digitális fényképező géphez,
kizárólag vagy elsősorban automatikus adatfeldolgozó rend szerben
használatos monitorhoz és vetítőhöz, videokamera-felvevőhöz,
radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülékhez és rádiós távirányító
készülékhez (az antenna és az antennareflektor, valamint az elektroni kus
részek kivételével)

mentes

0

8529 90 41

M. n. s. káva (burkolat) és szekrény (burkolat) fából, rádió- vagy televí
zióműsor-adókészülékhez, televíziós kamerához, digitális fényképező
géphez, videokamera-felvevőhöz, radarkészülék, rádiónavigációs segéd
készülékhez vagy rádiós távirányító készülékhez, monitorhoz és vetítő höz

2

0

8529 90 49

M. n. s. káva (burkolat) és szekrény (burkolat) fától eltérő anyagból, rá
dió- vagy televízióműsor-adókészülékhez, televíziós kamerához, digitá lis
fényképezőgéphez, videokamera-felvevőhöz, radarkészülék, rádióna vigációs
segédkészülékhez vagy rádiós távirányító készülékhez, moni torhoz és
vetítőhöz

3

0

8529 90 65

M. n. s. elektronikus szerkezetek kizárólag vagy elsősorban rádió- vagy
televízióműsor-adókészülékhez, televíziós kamerához, digitális fénykép
ezőgéphez, videokamera-felvevőhöz, radarkészülék, rádiónavigációs se
gédkészülékhez vagy rádiós távirányító készülékhez, monitorhoz és ve
títőhöz

3

0

8529 90 92

M. n. s. alkatrész kizárólag vagy elsősorban televíziós kamerához, rá
dió- vagy televízióműsor-vevőkészülékhez, monitorhoz és vetítőhöz (az
antenna,káva és szekrény, a kizárólag és elsősorban automatikus adat
feldolgozó gépben használt monitorokhoz és vetítőkhöz való elektroni kus
szerkezetek és alkatrészek kivételével)

5

0
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8529 90 97

M. n. s. alkatrész kizárólag vagy elsősorban vevőkészülékkel egybeépí tett
rádió- vagy televízióműsor-adókészülékhez, videokamera-felvevő höz,
radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülékhez és rádiós távirá nyító
készülékhez (a digitális fényképezőgéphez, antennához és anten
nareflektorhoz való szerelt egységek és alegységek, alkatrészek, vala mint
elektronikus részek kivételével)

3

0

8530 10 00

Elektromos ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút vagy vil
lamosvasút számára (a 8608 vtsz. alá tartozó mechanikus vagy elektro
mechanikus berendezés kivételével)

1,7

0

8530 80 00

Elektromos ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés (a vasút vagy
villamosvasút számára felszerelt és a 8608 vtsz. alá tartozó mechanikus
vagy elektromechanikus berendezés kivételével)

1,7

0

8530 90 00

Máshol nem említett alkatrész elektromos ellenőrző, jelző- vagy bizton sági
berendezéshez

1,7

0

8531 10 30

Betörés- vagy tűzjelzők és hasonló berendezések épületekhez

2,2

0

8531 10 95

Betörés- vagy tűzjelzők és hasonló berendezések (a motorgépjárművek hez
és épületekhez valók kivételével)

2,2

0

8531 20 20

Jelzőtábla fénykibocsátó diódákkal (LED) (a gépjárművekhez, motorke
rékpárokhoz vagy közlekedési jelzőberendezésekhez használt kivételé vel)

mentes

0

8531 20 40

Jelzőtábla mátrix folyadékkristállyal (LCD), aktív (a gépjárművekhez,
motorkerékpárokhoz vagy közlekedési jelzőberendezésekhez használt
kivételével)

mentes

0

8531 20 95

Jelzőtábla folyadékkristállyal (LCD) (az aktív mátrix folyadékkristályos,
valamint a gépjárművekhez, motorkerékpárokhoz vagy közlekedési jel
zőberendezésekhez használt kivételével)

mentes

0

8531 80 20

Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés síkpa
neles kijelzőberendezéssel (a folyadékkristállyal vagy fénykibocsátó dió
dákkal működő jelzőtábla, a betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék és
hasonló, valamint a gépjárművekhez, motorkerékpárokhoz vagy
közlekedési jelzőberendezésekhez használt kivételével)

mentes

0

8531 80 95

Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (a sík
paneles kijelzőberendezéssel, a folyadékkristállyal vagy fénykibocsátó
diódákkal működő jelzőtábla, a betörést vagy tüzet jelző riasztókészü lék
és hasonló, valamint a gépjárművekhez, motorkerékpárokhoz vagy
közlekedési jelzőberendezésekhez használt kivételével)

2,2

0

8531 90 20

M. n. s. alkatrész folyadékkristállyal (LCD) vagy fénykibocsátó diódák
kal (LED) működő jelzőtáblához és elektromosan működő, akusztikus
vagy vizuális, síkpaneles kijelzőberendezéshez (a multichip integrált
áramkörhöz való kivételével)

mentes

0
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8531 90 85

M. n. s. alkatrész elektronikus hang vagy vizuális jelzőberendezéshez (a
folyadékkristállyal vagy fénykibocsátó diódákkal (LED) működő jel
zőtáblához és elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális, síkpane les
kijelzőberendezéshez való kivételével)

2,2

0

8532 10 00

50/60 Hz áramkörökre tervezett fix kondenzátor, amelynek reaktív tel
jesítménye legalább 0,5 kvar (teljesítménykondenzátor)

mentes

0

8532 21 00

Fix elektromos kondenzátor, tantál (a teljesítménykondenzátor kivételé vel)

mentes

0

8532 22 00

Fix elektromos kondenzátor, alumínium-elektrolit (a teljesítménykon
denzátor kivételével)

mentes

0

8532 23 00

Fix elektromos kondenzátor, kerámia-dielektrikumú, egyrétegű (a telje
sítménykondenzátor kivételével)

mentes

0

8532 24 00

Fix elektromos kondenzátor, kerámia-dielektrikumú, többrétegű (a telje
sítménykondenzátor kivételével)

mentes

0

8532 25 00

Fix elektromos kondenzátor, papír- vagy műanyag dielektrikumú (a tel
jesítménykondenzátor kivételével)

mentes

0

8532 29 00

Fix elektromos kondenzátor (a tantál, alumínium-elektrolit, kerámia-,
papír- vagy műanyag dielektrikumú és a teljesítménykondenzátor kivé
telével)

mentes

0

8532 30 00

Változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor

mentes

0

8532 90 00

M. n. s. alkatrész fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható
elektromos kondenzátorhoz

mentes

0

8533 10 00

Fix (nem állítható) tömör vagy réteges szénellenállású (a fűtőellenállás
kivételével)

mentes

0

8533 21 00

Fix elektromos ellenállás legfeljebb 20 W teljesítményig (a fűtőellenállás
kivételével)

mentes

0

8533 29 00

Fix elektromos ellenállás 20 W-ot meghaladó teljesítményig (a fűtőellen
állás kivételével)

mentes

0

8533 31 00

Változtatható elektromos huzalellenállás, beleértve a szabályozó ellenál lást
(reosztát) és a potenciométert is, legfeljebb 20 W teljesítményig (a
fűtőellenállás kivételével)

mentes

0

8533 39 00

Változtatható elektromos huzalellenállás, beleértve a szabályozó ellenál lást
(reosztát) és a potenciométert is, 20 W-ot meghaladó teljesítményig (a
fűtőellenállás kivételével)

mentes

0

8533 40 10

Változtatható elektromos ellenállás, beleértve a szabályozó ellenállást
(reosztát) és a potenciométert is, legfeljebb 20 W teljesítményig (a vál
toztatható elektromos huzalellenállás és a fűtőellenállás kivételével)

mentes

0
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8533 40 90

Változtatható elektromos ellenállás, beleértve a szabályozó ellenállást
(reosztát) és a potenciométert is, 20 W-t meghaladó teljesítményig (a
változtatható elektromos huzalellenállás és a fűtőellenállás kivételé vel)

mentes

0

8533 90 00

Elektromos ellenállás, beleértve a szabályozó ellenállást (reosztát) és a
potenciométert is, máshol nem említett alkatrésze

mentes

0

8534 00 11

Többrétegű nyomtatott áramkör, csak vezető elemeket és érintkezőt
tartalmazó

mentes

0

8534 00 19

Nyomtatott áramkör, csak vezető elemeket és érintkezőt tartalmazó (a
többrétegű nyomtatott áramkör kivételével)

mentes

0

8534 00 90

Nyomtatott áramkör, vezető elemeket, érintkezőt és más passzív eleme ket
tartalmazó (a passzív és aktív elemeket tartalmazó kivételével)

mentes

0

8535 10 00

Olvadóbiztosíték 1 000 V-ot meghaladó feszültségre

2,7

0

8535 21 00

Automata áramkör-megszakító 1 000 V-ot meghaladó, de kevesebb
mint 72,5 kV feszültségre

2,7

0

8535 29 00

Automata áramkör-megszakító legalább 72,5 kV feszültségre

2,7

0

8535 30 10

Szakaszolókapcsoló és áramkört nyitó-záró (be-ki) kapcsoló 1 000 V- ot
meghaladó, de 72,5 kV-nál kisebb feszültséghez

2,7

0

8535 30 90

Szakaszolókapcsoló és áramkört nyitó-záró (be-ki) kapcsoló legalább 72,5
kV feszültséghez

2,7

0

8535 40 00

Túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó és túlfeszült
ség-csökkentő 1 000 V-nál nagyobb feszültséghez

2,7

0

8535 90 00

Legalább 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy
védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekap csolásra
szolgáló elektromos készülék (az olvadóbiztosíték, automata áramkörmegszakító, szakaszolókapcsoló, áramkört nyitó-záró [be-ki] kapcsoló,
túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túl feszültségcsökkentő és a 8537 vtsz. alá tartozó vezérlőasztal, doboz, kapcsolópanel
stb. kivételével)

2,7

0

8536 10 10

Olvadóbiztosíték legfeljebb 10 A feszültségű és legfeljebb 1 000 V erős
ségű áramhoz

2,3

0

8536 10 50

Olvadóbiztosíték 10 A-t meghaladó, de legfeljebb 63 A feszültségű és
legfeljebb 1 000 V erősségű áramhoz

2,3

0

8536 10 90

Olvadóbiztosíték 63 A-t meghaladó feszültségű és legfeljebb 1 000 V
erősségű áramhoz

2,3

0

8536 20 10

Automata áramkör-megszakító legfeljebb 1 000 V feszültségű, legfel jebb
63 A erősségű áramhoz

2,3

0

8536 20 90

Automata áramkör-megszakító legfeljebb 1 000 V feszültségű, 63 A-t
meghaladó erősségű áramhoz

2,3

0

8536 30 10

Elektromos áramkörök védelmére szolgáló készülék legfeljebb 1 000 V
erősségű, és legfeljebb 16 A feszültségű áramhoz (az olvadóbiztosíték és az
automata áramkör-megszakító kivételével)

2,3

0
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8536 30 30

Elektromos áramkörök védelmére szolgáló készülék legfeljebb 1 000 V
erősségű, és 16 A-t meghaladó, de legfeljebb 125 A feszültségű áram
hoz (az olvadóbiztosíték és az automata áramkör-megszakító kivételé vel)

2,3

0

8536 30 90

Elektromos áramkörök védelmére szolgáló készülék legfeljebb 1 000 V
erősségű, 125 A-t meghaladó feszültségű áramhoz (az olvadóbiztosíték és
az automata áramkör-megszakító kivételével)

2,3

0

8536 41 10

Relé legfeljebb 60 V feszültségig, legfeljebb 2 A áramerősségre

2,3

0

8536 41 90

Relé legfeljebb 60 V feszültségig, 2 A-t meghaladó áramerősségre

2,3

0

8536 49 00

Relé 60 V-ot meghaladó, de legfeljebb 1 000 V feszültségig

2,3

0

8536 50 03

Elektronikus váltóáram-kapcsoló optikailag csatolt be- és kimenő áram
körökkel (szigetelt tirisztoros váltóáram-kapcsoló) (a relé és az auto mata
áramkör-megszakító kivételével)

mentes

0

8536 50 05

Elektronikus kapcsoló, beleértve a hőfokvédelemmel ellátott elektroni kus
kapcsolókat is, amelyek tranzisztorból és logikai áramkörből állnak (chip a
chipen technológia) (a relé és az automata áramkör-megszakító
kivételével)

mentes

0

8536 50 07

Elektromechanikus pillanatkapcsoló legfeljebb 11 A erősségű áramhoz (a
relé és az automata áramkör-megszakító kivételével)

mentes

0

8536 50 11

Nyomógombos kapcsoló legfeljebb 60 V feszültséghez

2,3

0

8536 50 15

Forgó kapcsoló legfeljebb 60 V feszültséghez

2,3

0

8536 50 19

Kapcsoló legfeljebb 60 V feszültségre (a relé, a nyomógombos kapcsoló és
a forgókapcsoló kivételével)

2,3

0

8536 50 80

Kapcsoló 60 V-ot meghaladó, de legfeljebb 1 000 V feszültségre (a relé, az
automata áramkör-megszakító, az optikailag csatolt be- és kimenő
áramkörökkel rendelkező elektronikus váltóáram-kapcsoló (szigetelt ti
risztoros váltóáram-kapcsoló), elektronikus kapcsoló, beleértve a hőfok
védelemmel ellátott elektronikus kapcsolókat is, amelyek tranzisztorból és
logikai áramkörből állnak (chip a chipen technológia), valamint a leg
feljebb 11 A erősségű áramhoz való elektromechanikus pillanatkap
csoló kivételével)

2,3

0

8536 61 10

Lámpafoglalat Edison-menettel, elektromos

2,3

0

8536 61 90

Lámpafoglalat legfeljebb 1 000 V feszültségre (az Edison-menetes kivé
telével)

2,3

0

8536 69 10

Dugó és foglalat legfeljebb 1 000 V feszültségre, koaxiális kábelhez

mentes

0

8536 69 30

Dugó és foglalat legfeljebb 1 000 V feszültségre, nyomtatott áramkör
höz

mentes

0
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2,3

0

3

0

2,3

0

8536 69 90

Dugasz és foglalat legfeljebb 1 000 V feszültséghez (a koaxiális kábel
hez és nyomtatott áramkörhöz való kivételével)

8536 70 00

Csatlakozók optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez

8536 90 01

Elektromos áramkör előre gyártott eleme legfeljebb 1 000 V feszültség hez

8536 90 10

Huzal és kábel csatlakozója és érintkező eleme legfeljebb 1 000 V fe
szültséghez (a dugsz, foglalat és előre gyártott elemek kivételével)

mentes

0

8536 90 20

Félvezetőlemez-vizsgáló

mentes

0

8536 90 85

Elektromos készlék legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áram
körbe vagy azon belüli összekapcsolásra (az olvadóbiztosítékok, áram
kör-megszakító és elektromos áramkörök védelmére szolgáló más ké
szülék, relék, és egyéb kapcsolók, lámpafoglalatok és más foglalatok,
elektromos áramkörhöz való előre gyártott elemek, huzalhoz és kábel hez
való csatlakozók és érintkező elemek, valamint a félvezetőlemezvizsgálóhoz való elektronikus szerkezetek kivételével)

2,3

0

8537 10 10

Numerikus vezérlésű kapcsolótábla beépített adatfeldolgozó géppel

2,1

0

8537 10 91

Tárolt programú vezérlőegység (a beépített adatfeldolgozó géppel ren
delkező numerikus vezérlésű kapcsolótábla kivételével)

2,1

0

8537 10 99

Kapcsolótábla, -doboz és hasonló készülék-összetétel elektromos vezér
léshez vagy az elektromosság elosztásához, legfeljebb 1 000 V feszült
ségre (a vezetékes távbeszélő vagy távíró készülékhez való kapcsolóké
szülék, beépített adatfeldolgozó géppel és tárolt programú vezérlőegy
séggel rendelkező numerikus vezérlésű kapcsolótábla kivételével)

2,1

0

8537 20 91

Kapcsolótábla, -doboz és hasonló készülék-összetétel elektromos vezér
léshez vagy az elektromosság elosztásához, 1 000 V-ot meghaladó, de
legfeljebb 72,5 kV feszültségre

2,1

0

8537 20 99

Kapcsolótábla, -doboz és hasonló készülék-összetétel elektromos vezér
léshez vagy az elektromosság elosztásához, 72,5 kV-ot meghaladó fe
szültségre

2,1

0

8538 10 00

Szerkezet, készülék nélküli tábla, panel, tartó (konzol), asztal, doboz és
egyéb foglalat a 8537 vtsz. alá tartozó áruhoz

2,2

0

8538 90 11

Elektronikus szerkezet a 8536 90 20 alszám alá tartozó félvezetőle
mez-vizsgálóhoz

3,2

0

8538 90 19

M. n. e. alkatrész a 8536 90 20 alszám alá tartozó félvezetőlemez-vizs
gálóhoz (az elektronikus egység kivételével)

1,7

0
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8538 90 91

Elektronikus szerkezetek a 8535 vagy 8536 vtsz, alá tartozó, elektro
mos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áram
körbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék
hez, valamint a 8537 vtsz. alá tartozó vezérlőasztalhoz, dobozhoz és
hasonló készülék-összetételhez (a 8536 90 20 alszám alá tartozó félve
zetőlemez-vizsgálóhoz való kivételével)

3,2

0

8538 90 99

M. n. s. alkatrész kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy 8537
vtsz. alá tartozó készülékekhez (az elektronikus szerkezetek, a 8537
vtsz. alá tartozó árukhoz készülék nélküli tábla, panel, tartó (konzol),
asztal, doboz és más foglalat, valamint a 8536 90 20 alszám alá tartozó
félvezetőlemez-vizsgálóhoz való kivételével)

1,7

0

8539 10 00

Zárt betétes fényszóróegység

2,7

0

8539 21 30

Volfrámhalogén izzólámpa motorkerékpárhoz vagy más gépjárműhöz (a
zárt betétes fényszóróegység kivételével)

2,7

0

8539 21 92

Volfrámhalogén izzólámpa több mint 100 V feszültségre

2,7

0

8539 21 98

Volfrámhalogén izzólámpa legfeljebb 100 V feszültségre (a motorkerék
párhoz és más gépjárműhöz használt kivételével)

2,7

0

8539 22 10

Fényszóró izzólámpa, legfeljebb 200 W teljesítményű és több mint 100
V feszültségre (a volfrámhalogén izzólámpa kivételével)

2,7

0

8539 22 90

Izzólámpa, legfeljebb 200 W teljesítményű és több mint 100 V feszült
ségre (a volfrámhalogén izzólámpa, a fényszóró lámpa, valamint az
ibolyántúli vagy infravörös lámpa kivételével)

2,7

0

8539 29 30

Izzólámpa motorkerékpárhoz vagy más gépjárműhöz (a volfrámhalogén
izzólámpa kivételével)

2,7

0

8539 29 92

Izzólámpa, 100 V-ot meghaladó feszültségre (a volfrámhalogén izzó
lámpa, a legfeljebb 200 W teljesítményű lámpa, valamint az ibolyántúli
vagy infravörös lámpa kivételével)

2,7

0

8539 29 98

Izzólámpa legfeljebb 100 V feszültségre (a volfrámhalogén lámpa, vala
mint a motorkerékpárhoz és más gépjárműhöz használt lámpa kivételé vel)

2,7

0

8539 31 10

Kisülési cső, fluoreszkáló, izzókatóddal, kettős végű foglalattal

2,7

0

8539 31 90

Kisülési cső, fluoreszkáló, izzókatóddal (a kettős végű foglalattal rendel
kező kivételével)

2,7

0

8539 32 10

Higanygőz lámpa

2,7

0

8539 32 50

Nátriumgőz lámpa

2,7

0
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8539 32 90

Fémhalogen lámpa

2,7

0

8539 39 00

Kisülési cső (a fénycső, izzókatód lámpa, higany- vagy nátriumgőz
lámpa, fém halogén lámpa és ibolyántúli lámpa kivételével)

2,7

0

8539 41 00

Ívlámpa

2,7

0

8539 49 10

Ultraibolya lámpa

2,7

0

8539 49 30

Infravöröslámpa

2,7

0

8539 90 10

Izzólámpa-alapegység izzólámpához vagy kisülőlámpához, valamint a
8539. vtsz. alá tartozó m. n. s. lámpához

2,7

0

8539 90 90

Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, zárt betétes fényszóróegység,
ibolyántúli vagy infravörös lámpa és ívlámpa máshol nem említett al
katrésze (az izzólámpa-alapegység kivételével)

2,7

0

8540 11 11

Katódsugaras televízió-képcső, beleértve a katódsugaras videomonitorcsövet is, színes, kevesebb mint 1,5 képernyő szélesség/magasság
aránnyal, legfeljebb 42 cm képernyő átlómérettel

14

0

8540 11 13

Katódsugaras televízió-képcső, beleértve a katódsugaras videomonitorcsövet is, színes, kevesebb mint 1,5 képernyő szélesség/magasság
aránnyal, 42 cm-t meghaladó, de legfeljebb 52 képernyő átlómérettel

14

0

8540 11 15

Katódsugaras televízió-képcső, beleértve a katódsugaras videomonitorcsövet is, színes, kevesebb mint 1,5 képernyő szélesség/magasság
aránnyal, 52 cm-t meghaladó, de legfeljebb 72 képernyő átlómérettel

14

0

8540 11 19

Katódsugaras televízió-képcső, beleértve a katódsugaras videomonitorcsövet is, színes, kevesebb mint 1,5 képernyő szélesség/magasság
aránnyal, 72 cm-t meghaladó képernyő átlómérettel

14

0

8540 11 91

Katódsugaras televízió-képcső, beleértve a katódsugaras videomonitorcsövet is, színes, legalább 1,5 képernyő szélesség/magasság aránnyal,
legfeljebb 75 cm képernyő átlómérettel

14

0

8540 11 99

Katódsugaras televízió-képcső, beleértve a katódsugaras videomonitorcsövet is, színes, legalább 1,5 képernyő szélesség/magasság aránnyal, 75
cm-t meghaladó képernyő átlómérettel

14

0

8540 12 00

Katódsugaras televízió-képcső, beleértve a katódsugaras videomonitorcsövet is, fekete és fehér vagy más egyszínű, 1,5-nél kisebb képernyő
szélesség/magasság aránnyal, 72 cm-t meghaladó képernyő átlómérettel

7,5

0
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8540 20 10

Televízió-kameracső

2,7

0

8540 20 80

Képátalakító és erősítőcső, valamint más fénykatódcső (a televízió-ka
meracső és katódsugaras televízió-képcső, beleértve a katódsugaras vi
deomonitor-csövet is, kivételével)

2,7

0

8540 40 00

Adat/grafikus kijelzőcső, színes, 0,4 mm-nél kisebb sorközű foszfor
pontos képernyővel (a fotókatódos cső és katódsugaras cső kivételével)

2,6

0

8540 50 00

Adat/grafikus kijelzőcső, fekete és fehér vagy más egyszínű (a fotókató dos
cső és katódsugaras cső kivételével)

2,6

0

8540 60 00

Katódsugaras cső (televízióhoz és videomonitorhoz való katódsugaras cső,
a televízió-kameracső, a képátalakító és erősítőcső, valamint más
fénykatódcső, a fekete-fehér vagy más monokróm adat/grafikus kijelző cső,
valamint a 0,4 mm-nél kisebb sorközű foszforpontos képernyővel
rendelkező, színes adat/grafikus kijelzőcső kivételével)

2,6

0

8540 71 00

Magnetron

2,7

0

8540 72 00

Klisztron

2,7

0

8540 79 00

Mikrohullámú cső, pl. haladóhullámcső és karcinotron (a magnetron,
klisztron és a rácsvezérlésű cső kivételével)

2,7

0

8540 81 00

Vevő- vagy erősítőcső (a mikrohullámú cső, fénykatódcső és katódsu
gárcső kivételével)

2,7

0

8540 89 00

Elektronikus szelep és cső (a vevő- vagy erősítőcső, mikrohullámú cső,
fénykatódcső, katódsugárcső, fekete-fehér vagy más monokróm adat/
grafikus kijelzőcső, valamint a 0,4 mm-nél kisebb sorközű foszforpon tos
képernyővel rendelkező, színes adat/grafikus kijelzőcső kivételével)

2,7

0

8540 91 00

M. n. s. alkatrész katódsugárcsőhöz

2,7

0

8540 99 00

M. n. s. alkatrész izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektro
ncsőhöz (a katódsugárcső alkatrészeinek kivételével)

2,7

0

8541 10 00

Dióda (a fényérzékeny vagy fénykibocsátó dióda kivételével)

mentes

0

8541 21 00

Tranzisztor kevesebb mint 1 W disszipációs teljesítménnyel (a fényérzé
keny tranzisztor kivételével)

mentes

0

8541 29 00

Tranzisztor legalább 1 W disszipációs teljesítménnyel (a fényérzékeny
tranzisztor kivételével)

mentes

0

8541 30 00

Tirisztor, diak és triak (a fényérzékeny félvezető eszközök kivételével)

mentes

0
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8541 40 10

Fénykibocsátó dióda beleértve a lézerdiódát

mentes

0

8541 40 90

Fényérzékeny félvezető eszköz, beleértve a fényelemet is

mentes

0

8541 50 00

Máshol nem említett félvezető eszköz

mentes

0

8541 60 00

Szerelt piezoelektromos kristály

mentes

0

8541 90 00

Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; fényérzékeny félvezető
eszköz, fénykibocsátó dióda és szerelt piezoelektromos kristály máshol
nem említett alkatrésze

mentes

0

8542 31 10

Elektronikus integrált áramkörök: processzorok és vezérlők, memóriá
kkal, átalakítókkal, logikai áramkörökkel, erősítőkkel, óra- és időzítő
áramkörökkel, vagy más áramkörökkel kombinálva is, a 85. árucso
porthoz tartozó Megjegyzések 8. b) 3) pontjában meghatározott, két
vagy több monolitikus integrált áramkörből álló multichip integrált
áramkör formájában

mentes

0

8542 31 90

Elektronikus integrált áramkörök processzorként és vezérlőként, me
móriákkal, átalakítókkal, logikai áramkörökkel, erősítőkkel, óra- és idő
zítő áramkörökkel, vagy más áramkörökkel kombinálva is (a multichip
integrált áramkör való kivételével)

mentes

0

8542 32 10

Elektronikus integrált áramkörök memóriáként, a 85. árucsoporthoz tartozó
Megjegyzések 8. b) 3) pontjában meghatározott, két vagy több monolitikus
integrált áramkörből álló multichip integrált áramkör for májában

mentes

0

8542 32 31

Elektronikus integrált áramkörök dinamikus véletlen hozzáférésű táro
lóként (D-RAM), legfeljebb 512 Mbit tárolókapacitással (a multichip in
tegrált áramkörök kivételével)

mentes

0

8542 32 39

Elektronikus integrált áramkörök dinamikus véletlen hozzáférésű táro
lóként (D-RAM), 512 Mbit-et meghaladó tárolókapacitással (a multichip
integrált áramkörök kivételével)

mentes

0

8542 32 45

Elektronikus integrált áramkörök statikus véletlen hozzáférésű tároló ként
(S-RAM), beleértve a véletlen hozzáférésű tárolót is (cache-RAM) (a
multichip integrált áramkörök kivételével)

mentes

0

8542 32 55

Elektronikus integrált áramkörök UV törlésű, programozható, csak ol
vasható tárolóként (EPROM) (a multichip integrált áramkörök kivételé
vel)

mentes

0

8542 32 61

Elektronikus integrált áramkörök elektromosan törölhető, programoz ható,
csak olvasható tárolóként (flash E 2PROM), legfeljebb 512 Mbit tá
rolókapacitással (a multichip integrált áramkörök kivételével)

mentes

0
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8542 32 69

Elektronikus integrált áramkörök elektromosan törölhető, programoz ható,
csak olvasható tárolóként (flash E 2PROM), 512 Mbit-nél nagyobb
tárolókapacitással (a multichip integrált áramkörök kivételével)

mentes

0

8542 32 75

Elektronikus integrált áramkörök elektromosan törölhető, programoz
ható, csak olvasható tárolóként (E2PROM) (a flash E2PROM és a multi
chip integrált áramkörök kivételével)

mentes

0

8542 32 90

Memóriák többszörösen összetett formában, mint például a D-RAMköteg és -modul (a multichip integrált áramkörök, a D-RAM, az SRAM, a cache-RAM, EPROM és flash kivételével E2PROM
kivételével)

mentes

0

8542 33 00

Elektronikus integrált áramkör erősítőként

mentes

0

8542 39 10

Elektronikus integrált áramkörök, a 85. árucsoporthoz tartozó Meg
jegyzések 8. b) 3) pontjában meghatározott, két vagy több monolitikus
integrált áramkörből álló multichip integrált áramkör formájában kiala
kított memóriaként (a processzorok, vezérlők és erősítők kivételével)

mentes

0

8542 39 90

Elektronikus integrált áramkörök (a multichip integrált áramkör for májú,
valamint a processzorok, vezérlők, memóriák és erősítők kivéte lével)

mentes

0

8542 90 00

M. n. e. alkatrész elektronikus integrált áramkörökhöz

mentes

0

8543 10 00

Elektromos részecskegyorsító elektronhoz, protonhoz stb. (a félvezető
szeletek gyártásához használt ionimplantációs megmunkáló berendezés
kivételével)

4

0

8543 20 00

Elektromos szignálgenerátor

3,7

0

8543 30 00

Galvanoplasztikát, elektrolízist vagy elektroforézist végző gép és készü lék

3,7

0

8543 70 10

Elektronikus fordítógép vagy szótár

mentes

0

8543 70 30

Antennaerősítő

3,7

0

8543 70 51

Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszer
elések ultraibolya A sugarat használó, legfeljebb 100 cm hosszúságú
fénycsővel

3,7

0

8543 70 55

Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszer
elések ultraibolya A sugarat használó, 100 cm-t meghaladó hosszúságú
fénycsővel

3,7

0

8543 70 59

Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszer
elések (az ultraibolya A sugarat használó fénycsővel rendelkezők kivéte
lével)

3,7

0

8543 70 60

Villanypásztor

3,7

0
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8543 70 90

A 85. árucsoportban m. n. s., egyedi feladatra kialakított villamos be
rendezés és készülékhez

3,7

0

8543 90 00

A 85. árucsoportban m. n. s. alkatrész egyedi feladatra kialakított villa mos
berendezéshez, készülékhez

3,7

0

8544 11 10

Tekercselőhuzal elektromos célra, rézből, lakkozott vagy zománcozott

3,7

0

8544 11 90

Tekercselőhuzal elektromos célra, rézből, szigetelt (a lakkozott vagy zo
máncozott kivételével)

3,7

0

8544 19 10

Tekercselőhuzal elektromos célra, réztől eltérő anyagból, lakkozott
vagy zománcozott

3,7

0

8544 19 90

Tekercselőhuzal elektromos célra, réztől eltérő anyagból, szigetelt (a lak
kozott vagy zománcozott kivételével)

3,7

0

8544 20 00

Koaxiális kábel és más koaxilális elektromos vezeték, szigetelt

3,7

0

8544 30 00

Gyújtóhuzalkészlet és más, járművön, repülőgépen vagy hajón használt
huzalkészlet

3,7

0

8544 42 10

M. n. s. elektromos vezeték, távközlésben használt, legfeljebb 1 000 V
feszültséghez, szigetelt, csatlakozóval szerelt

mentes

0

8544 42 90

Máshol nem említett elektromos vezeték legfeljebb 1 000 V feszültség
hez, szigetelt, csatlakozóval szerelt (a távközlésben használt kivételével)

3,3

0

8544 49 20

Máshol nem említett elektromos vezeték legfeljebb 80 V feszültséghez,
szigetelt, csatlakozóval nem szerelt, a távközlésben használt

mentes

0

8544 49 91

M. n. s. elektromos huzal és kábel legfeljebb 1 000 V feszültséghez, szi
getelt, csatlakozóval nem szerelt, 0,51 mm-t meghaladó egyéni vezeté
kátmérővel

3,7

0

8544 49 93

Máshol nem említett elektromos vezeték legfeljebb 80 V feszültséghez,
szigetelt, csatlakozóval nem szerelt (a tekercselőhuzal, koaxiális kábel,
járművön, repülőgépen és hajón használt huzalkészlet, valamint a 0,51
mm-t meghaladó egyéni vezetékátmérővel rendelkező huzal és kábel
kivételével)

3,7

0

8544 49 95

Máshol nem említett elektromos vezeték 80 V-ot meghaladó, de 1
000 V-nál kisebb feszültséghez, szigetelt, csatlakozóval nem szerelt (a
tekercselőhuzal, koaxiális kábel, járművön, repülőgépen és hajón
használt huzalkészlet, valamint a 0,51 mm-t meghaladó egyéni vezeté
kátmérővel rendelkező huzal és kábel kivételével)

3,7

0

8544 49 99

Máshol nem említett elektromos vezeték 1 000 V feszültséghez, szige telt,
csatlakozóval nem szerelt (a tekercselőhuzal, koaxiális kábel, jár művön,
repülőgépen és hajón használt huzalkészlet, valamint a 0,51 mm-t
meghaladó egyéni vezetékátmérővel rendelkező huzal és kábel
kivételével)

3,7

0

8544 60 10

Máshol nem említett elektromos vezeték 1 000 V-ot meghaladó fe
szültséghez, szigetelt, rézvezetékkel

3,7

0
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8544 60 90

Máshol nem említett elektromos vezeték 1 000 V-ot meghaladó fe
szültséghez, szigetelt, nem rézvezetékkel

3,7

0

8544 70 00

Önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel
összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is

mentes

0

8545 11 00

Elektróda grafitból vagy más szénből, elektromos kemencéhez

2,7

0

8545 19 10

Elektróda grafitból vagy más szénből,elektrolízis-berendezéshez

2,7

0

8545 19 90

Elektróda grafitból vagy más szénből, elektromos célra (az elektrolízisberendezéshez vagy kemencéhez használat kivételével)

2,7

0

8545 20 00

Szénkefe elektromos célra

2,7

0

8545 90 10

Fűtőellenállás elektromos célra, grafitból vagy más szénből

1,7

0

8545 90 90

Grafitból vagy más szénből készült cikk elektromos célra (az elektróda,
szénkefe és fűtőellenállás kivételével)

2,7

0

8546 10 00

Elektromos szigetelő üvegből (a szigetelőszerelvények kivételével)

3,7

0

8546 20 10

Elektromos szigetelő kerámiából, fémrészt nem tartalmazó (a szigetelő
szerelvények kivételével)

4,7

0

8546 20 91

Elektromos szigetelő kerámiából, fémrészt tartalmazó, felsővezetékes
erőátvitelhez és elektromos hajtású vonalakhoz

4,7

0

8546 20 99

Elektromos szigetelő kerámiából, fémrészt tartalmazó (a felsővezetékes
erőátvitelhez és elektromos hajtású vonalakhoz használt és a szigetelő
szerelvények kivételével)

4,7

0

8546 90 10

Elektromos szigetelő műanyagból (a szigetelőszerelvények kivételével)

3,7

0

8546 90 90

Elektromos szigetelő (az üvegből, kerámiából vagy műanyagból készült
szigetelőszerelvények kivételével)

3,7

0

8547 10 10

Szigetelőszerelvény elektromos célra, kerámiából, legalább 80 tömeg
százalék fémoxid-tartalommal

4,7

0

8547 10 90

Szigetelőszerelvény elektromos célra, kerámiából, 80 tömegszázaléknál
kevesebb fémoxid-tartalommal

4,7

0

8547 20 00

Szigetelőszerelvény elektromos célra, műanyagból

3,7

0
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8547 90 00

Szigetelőszerelvény elektromos célra, kerámiától vagy műanyagtól elt érő
anyagból; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elekt romos
szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai

3,7

0

8548 10 10

Kimerült primer cella és kimerült primer elem, elektromos

4,7

0

8548 10 21

Kimerült elektromos ólom-sav akkumulátor

2,6

0

8548 10 29

Kimerült elektromos akkumulátor (az ólom-sav akkumulátor kivételé vel)

2,6

0

8548 10 91

Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulla
déka, ólmot tartalmazó

mentes

0

8548 10 99

Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulla déka
(az ólmot tartalmazó kivételével)

mentes

0

8548 90 20

Memóriák többszörösen összetett formában, mint például a D-RAMköteg és -modul

mentes

0

8548 90 90

A 85. árucsoportban m. n. s. elektromos alkatrész géphez vagy készü
lékhez

2,7

0

8601 10 00

Vasúti mozdony hálózati árammeghajtással

1,7

0

8601 20 00

Vasúti mozdony akkumulátoros árammeghajtással

1,7

0

8602 10 00

Dízel-elektromos mozdony

1,7

0

8602 90 00

Vasúti mozdony (a hálózati vagy akkumulátoros árammeghajtással mű
ködő vasúti mozdony és a dízel-elektromos mozdony kivételével)

1,7

0

8603 10 00

Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász- és teher
szállító motorkocsi hálózati árammeghajtással (a 8604 vtsz. alá tartozó
kivételével)

1,7

0

8603 90 00

Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász- és teher
szállító motorkocsi (a hálózati árammeghajtással működő és a
8604 vtsz. alá tartozó kivételével)

1,7

0

8604 00 00

Vasúti vagy villamosvasúti karbantartó vagy szervizkocsi, önjáró is, pl.
műhelykocsi, darus kocsi, talpfaaláverő, vágányrakó kocsi, mérőkocsi és
vonalvizsgáló kocsi

1,7

0

8605 00 00

Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, csomagszállító (poggyász-)
kocsi, postakocsi és más különleges célra szolgáló vasúti vagy villamos
vasúti kocsi (az önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, pog
gyász- és teherszállító motorkocsi, vasúti vagy villamosvasúti karban tartó
vagy szervizkocsi és a teherkocsi kivételével)

1,7

0

8606 10 00

Vasúti vagy villamosvasúti tartálykocsi és hasonló (az önjáró kivételé vel)

1,7

0
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8606 30 00

Vasúti vagy villamosvasúti önkiürítő teherkocsi és vagon (a tartálykocsi és
hasonló és a hűtő- és fagyasztókocsi kivételével)

1,7

0

8606 91 10

Vasúti vagy villamosvasúti teherkocsi és vagon, fedett és zárt, külön
erősen radioaktív anyagok szállításához kialakítva (Euratom) (a tartály
kocsi és hasonló, a hűtő- és fagyasztókocsi, valamint az önkiürítő te
herkocsi kivételével)

1,7

0

8606 91 80

Vasúti vagy villamosvasúti teherkocsi és vagon, fedett és zárt (a külön
erősen radioaktív anyagok szállításához kialakított, a tartálykocsi és ha
sonló, valamint az önkiürítő teherkocsi és vagon kivételével)

1,7

0

8606 92 00

Vasúti vagy villamosvasúti teherkocsi, nyitott, stabil, 60 cm-nél maga
sabb oldalakkal (az önkiürítő vagon kivételével)

1,7

0

8606 99 00

Vasúti vagy villamosvasúti teherkocsi és vagon (a külön erősen radioak tív
anyagok szállítására tervezett, a tartálykocsi és hasonló, hűtő-, fa
gyasztókocsi vagy önkiürítő teherkocsi és vagon, valamint és a nyitott,
stabil, 60 cm-nél magasabb oldalú teherkocsi kivételével)

1,7

0

8607 11 00

Meghajtó forgóalváz és forgózsámoly vasúti mozdonyhoz vagy villa
mos-motorkocsihoz vagy sínhez kötött járműhöz

1,7

0

8607 12 00

Forgóalváz és forgózsámoly vasúti mozdonyhoz vagy villamos-motor
kocsihoz vagy sínhez kötött járműhöz (a meghajtó forgóalváz kivételé
vel)

1,7

0

8607 19 01

Tengely, összeszerelten is; kerék és alkatrésze, öntöttvasból vagy öntött
acélból, vasúti mozdonyhoz vagy villamos-motorkocsihoz vagy sínhez
kötött járműhöz

1,7

0

8607 19 11

Tengely, összeszerelten is, kerék és alkatrésze, zárt süllyesztékben ková
csolt acélból, vasúti mozdonyhoz vagy villamos-motorkocsihoz vagy
sínhez kötött járműhöz

1,7

0

8607 19 18

Tengely, összeszerelten is; kerék és alkatrésze (8607 19 01 és 8607 19
11 alszám kivételével), öntöttvasból vagy öntött acélból, va súti
mozdonyhoz vagy villamos-motorkocsihoz vagy sínhez kötött jár műhöz

1,7

0

8607 19 91

Forgóalváz, forgózsámoly és hasonlók m. n. s. alkatrészei vasúti moz
donyhoz vagy villamos-motorkocsihoz vagy sínhez kötött járműhöz,
öntöttvasból vagy öntött acélból

1,7

0

8607 19 99

Forgóalváz, forgózsámoly és hasonlók m. n. s. alkatrészei vasúti moz
donyhoz vagy villamos-motorkocsihoz vagy sínhez kötött járműhöz (az
öntöttvasból vagy öntött acélból készült kivételével)

1,7

0

8607 21 10

Légfék és m. n. s. alkatrésze vasúti mozdonyhoz vagy villamos-motor
kocsihoz vagy sínhez kötött járműhöz, öntöttvasból vagy öntött acél ból

1,7

0

8607 21 90

Légfék és m. n. s. alkatrésze vasúti mozdonyhoz vagy villamos-motor
kocsihoz vagy sínhez kötött járműhöz (az öntöttvasból vagy öntött
acélból készült kivételével)

1,7

0
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8607 29 10

Fék és m. n. s. alkatrésze (a légfék kivételével) vasúti mozdonyhoz vagy
villamos-motorkocsihoz vagy sínhez kötött járműhöz, öntöttvasból
vagy öntött acélból

1,7

0

8607 29 90

Fék és m. n. s. alkatrésze (a légfék, valamint az öntöttvasból vagy öntött
acélból készült kivételével) vasúti mozdonyhoz vagy villamos-motorko
csihoz vagy sínhez kötött járműhöz

1,7

0

8607 30 01

M. n. s. csavarkapocs és más összekapcsoló szerkezet, ütköző és alkat
része, öntöttvasból vagy öntött acélból, vasúti mozdonyhoz vagy villa
mos-motorkocsihoz vagy sínhez kötött járműhöz

1,7

0

8607 30 99

M. n. s. csavarkapocs és más összekapcsoló szerkezet, ütköző és alkat
része vasúti mozdonyhoz vagy villamos-motorkocsihoz vagy sínhez
kötött járműhöz

1,7

0

8607 91 10

Tengelyágy és m. n. e. alkatrészei mozdonyhoz

3,7

0

8607 91 91

M. n. s. alkatrész vasúti mozdonyhoz vagy villamos-motorkocsihoz,
öntöttvasból vagy öntött acélból

1,7

0

8607 91 99

Máshol nem említett alkatrész vasúti mozdonyhoz vagy villamos-mo
torkocsihoz

1,7

0

8607 99 10

Tengelyágy és m. n. s. alkatrészei a 8603, 8604, 8605 vagy 8606 vtsz.
alá tartozó vasúti mozdonyhoz vagy villamos-motorkocsihoz vagy sín hez
kötött járműhöz

3,7

0

8607 99 30

Karosszéria és részei a 8603, 8604, 8605 vagy 8606 vtsz. alá tartozó
sínhez kötött járműhöz

1,7

0

8607 99 50

Alváz és részei a 8603, 8604, 8605 vagy 8606 vtsz. alá tartozó vasúti
mozdonyhoz vagy villamos-motorkocsihoz vagy sínhez kötött jármű höz

1,7

0

8607 99 90

Máshol nem említett alkatrész a 8603, 8604, 8605 vagy 8606 vtsz. alá
tartozó sínhez kötött járműhöz

1,7

0

8608 00 10

vágánytartozék és felszerelés, valamint mechanikus ellenőrző jelző- vagy
biztonsági berendezés vasúthoz vagy villamosvasúthoz (a talpfa fából,
betonból vagy acélból, vágányszakasz, egyéb, még össze nem szerelt
vágánytartozék és pályaépítő anyag kivételével)

1,7

0

8608 00 30

Mechanikus, beleértve az elektromechanikusat is, közlekedési jelző-,
biztonsági vagy ellenőrzőberendezés

1,7

0

8608 00 90

Vasúti vagy villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus
(beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrző, jelző- vagy biztonsági
berendezés vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő
vagy repülőtér számára; mindezek alkatrészei

1,7

0

8609 00 10

Konténer, sugárzást gátló ólomtetővel, radioaktív anyagok szállításához
[Euratom]

mentes

0

8609 00 90

Konténer egy vagy több szállítási módra különlegesen kialakítva és fel
szerelve (a sugárzást gátló ólomtetővel ellátott, radioaktív anyagok szál
lításához valókonténer kivételével)

mentes

0

695

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

8701 10 00

Egytengelyes kerti traktor és hasonló ipari traktor (a kamionhoz való traktor
gépegység kivételével)

3

0

8701 20 10

Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra, új

16

0

8701 20 90

Közúti vontató félpótkocsi-vontatásra, használt

16

0

8701 30 10

Sípálya-karbantartó (ratrak)

mentes

0

8701 30 90

Lánctalpas vontató (az egytengelyes kerti traktor és a sípálya-karban tartó
(ratrak) kivételével)

mentes

0

8701 90 11

Új mezőgazdasági vontató és kerekes erdei vontató, 18 kW-ot megha ladó
teljesítménnyel (az egytengelyes kerti traktor kivételével)

mentes

0

8701 90 20

Új mezőgazdasági vontató és kerekes erdei vontató, 18 kW-ot megha
ladó, de legfeljebb 37 kW teljesítménnyel (az egytengelyes kerti traktor
kivételével)

mentes

0

8701 90 25

Új mezőgazdasági vontató és kerekes erdei vontató, 37 kW-ot megha
ladó, de legfeljebb 59 kW teljesítménnyel (az egytengelyes kerti traktor
kivételével)

mentes

0

8701 90 31

Mezőgazdasági vontató és erdei vontató, kerekes, új, 59 kW-ot megha
ladó, de legfeljebb 75 kW teljesítménnyel (a kamionhoz való traktor gé
pegység kivételével)

mentes

0

8701 90 35

Mezőgazdasági vontató és erdei vontató, kerekes, új, 75 kW-ot megha
ladó, de legfeljebb 90 kW teljesítménnyel (a kamionhoz való traktor gé
pegység kivételével)

mentes

0

8701 90 39

Mezőgazdasági vontató és erdei vontató, kerekes, új, 90 kW-ot megha
ladó teljesítménnyel (a kamionhoz való traktor gépegység kivételével)

mentes

0

8701 90 50

Mezőgazdasági vontató és erdei vontató, kerekes, használt (a kamionhoz való
traktor gépegység és az egytengelyes kerti traktorkivételével)

mentes

0

8701 90 90

Vontató, ideértve a kamionhoz való traktor gépegységet is (a 8709
vtsz. alá tartozó vontatók, az egytengelyes kerti traktor, félpótkocsivontatásra való közúti vontató, lánctalpas vontató, mezőgazdasági von tató
és erdei vontató kivételével)

7

0

8702 10 11

Személyszállító gépjármű, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy
szállítására, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral, 2 500 cm 3-t meghaladó hengerűrtartalommal, új

16

0

8702 10 19

Személyszállító gépjármű, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy
szállítására, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral, 2 500 cm 3-t meghaladó hengerűrtartalommal, hasz nált

16

0

8702 10 91

Személyszállító gépjármű, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy
szállítására, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral, legfeljebb 2 500 cm 3 hengerűrtartalommal, új

10

0
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8702 10 99

Személyszállító gépjármű, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy
szállítására, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral, legfeljebb 2 500 cm 3 hengerűrtartalommal, használt

10

0

8702 90 11

Személyszállító gépjármű, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy
szállítására, szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, 2
800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal, új

16

0

8702 90 19

Személyszállító gépjármű, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy
szállítására, szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, 2
800 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal, használt

16

0

8702 90 31

Személyszállító gépjármű, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy
szállítására, szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, legfeljebb 2
800 cm3 hengerűrtartalommal, új

10

0

8702 90 39

Személyszállító gépjármű, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy
szállítására, szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, legfeljebb 2
800 cm3 hengerűrtartalommal, használt

10

0

8702 90 90

Személyszállító gépjármű, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy
szállítására, nem belső égésű dugattyús motorral

10

0

8703 10 11

Havon való közlekedésre tervezett járművek, belső égésű dugattyús mo
torral

5

0

8703 10 18

Havon való személyszállításra tervezett járművek, nem belső égésű du
gattyús motorral; golfkocsik és hasonló járművek:

10

0

8703 21 10

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral, legfeljebb 1 000 cm 3 hengerűrtarta
lommal, új (a havon való személyszállításra tervezett járművek és a
8703 10 alszám alá tartozó más speciálisan tervezett járművek kivé
telével)

10

0

8703 21 90

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral, legfeljebb 1 000 cm 3 hengerűrtarta
lommal, használt (a havon való személyszállításra tervezett járművek és a
8703 10 alszám alá tartozó, más speciálisan tervezett járművek kivé
telével)

10

0

8703 22 10

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral, 1 000 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 1
500 cm3 hengerűrtartalommal, új (a 8702 vtsz, alá tartozó személy
szállításra tervezett járművek, a havon való személyszállításra tervezett
járművek és a 8703 10 alszám alá tartozó, más speciálisan tervezett
járművek kivételével)

10

0

8703 22 90

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral, 1 000 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 1
500 cm3 hengerűrtartalommal, használt (a havon való személyszállí tásra
tervezett járművek és a 8703 10 alszám alá tartozó, más speciáli san
tervezett járművek kivételével)

10

0
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8703 23 11

Motoros (önjáró) lakóautó szikragyújtású, dugattyús, belső égésű mo
torral, 1 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3 000 cm3 hengerűrtarta
lommal, új

10

0

8703 23 19

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a
8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépko csit és
a versenyautót is, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motor ral, 1 500
cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3 000 cm3 hengerűrtarta
lommal, új (a 8703 10 10 és 8703 23 11 alszám alá tartozók kivételé
vel)

10

0

8703 23 90

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral, 1 500 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 3
000 cm3 hengerűrtartalommal (a havon való személyszállításra terve zett
járművek és a 8703 10 alszám alá tartozó más speciálisan terve zett
járművek kivételével)

10

0

8703 24 10

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral, 3 000 cm 3-t meghaladó hengerűrtar
talommal, új (a havon való személyszállításra tervezett járművek és a
8703 10 alszám alá tartozó más speciálisan tervezett járművek kivé
telével)

10

0

8703 24 90

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral, 3 000 cm 3-t meghaladó hengerűrtar
talommal, használt (a havon való személyszállításra tervezett járművek és a
8703 10 alszám alá tartozó más speciálisan tervezett járművek ki
vételével)

10

0

8703 31 10

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral, legfeljebb 1
500 cm3 hengerűrtartalommal (a havon való személyszállításra terve zett
járművek és a 8703 10 alszám alá tartozó más speciálisan terve zett
járművek kivételével)

10

0

8703 31 90

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral, legfeljebb 1
500 cm3 hengerűrtartalommal, használt (a havon való személyszállí tásra
tervezett járművek és a 8703 10 alszám alá tartozó más speciáli san
tervezett járművek kivételével)

10

0

8703 32 11

Motoros (önjáró) lakóautó kompressziós gyújtású, dugattyús, belső
égésű (dízel vagy féldízel) motorral, 1 500 cm3-t meghaladó, de legfel
jebb 2 500 cm3 hengerűrtartalommal, új

10

0

8703 32 19

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral, 1
500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2 500 cm 3 hengerűrtartalommal, új (a
motoros (önjáró) lakóautó, a speciálisan havon való közlekedésre tervezett
járművek és a 8703 10 alszám alá tartozó más speciálisan tervezett
járművek kivételével)

10

0
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8703 32 90

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral, 1
500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2 500 cm 3 hengerűrtartalommal,
használt (a havon való személyszállításra tervezett járművek és a
8703 10 alszám alá tartozó más speciálisan tervezett járművek kivé
telével)

10

0

8703 33 11

Motoros (önjáró) lakóautó kompressziós gyújtású, dugattyús, belső
égésű (dízel vagy féldízel) motorral, 2 500 cm 3-t meghaladó hengerűr
tartalommal, új

10

0

8703 33 19

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit is, kompressziós gyújtású, dugattyús,
belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral, 2 500 cm 3-t meghaladó hen
gerűrtartalommal (a motoros (önjáró) lakóautó, a speciálisan, havon való
közlekedésre tervezett járművek és a 8703 10 alszám alá tartozó más
speciálisan tervezett járművek kivételével)

10

0

8703 33 90

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral, 2
500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal, használt (a havon való
személyszállításra tervezett járművek és a 8703 10 alszám alá tartozó más
speciálisan tervezett járművek kivételével)

10

0

8703 90 10

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett,
elektromos motorral (a 8702 vtsz, alá tartozó gépjárművek, havon való
személyszállításra tervezett járművek és a 8703 10 alszám alá tar tozó más
speciálisan tervezett járművek kivételével)

10

0

8703 90 90

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett, be
leértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is, szikragyújtású, al
ternáló dugattyús, belső égésű motortól vagy elektromos motortól elt érő
motorral (a havon való személyszállításra tervezett járművek és a 8703
10 alszám alá tartozó más speciálisan tervezett járművek kivé telével)

10

0

8704 10 10

Terepjáró kivitelű dömper kompressziós gyújtású, dugattyús, belső
égésű (dízel vagy féldízel) motorral vagy szikragyújtású, belső égésű,
dugattyús motorral

mentes

0

8704 10 90

Terepjáró kivitelű dömper a belső égésű, dugattyús motortól eltérő mo
torral

mentes

0

8704 21 10

Gépjármű erősen radioaktív anyagok szállításához (Euratom), komp
ressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) motorral,
legfeljebb 5 tonna össztömeggel

3,5

0

8704 21 31

Áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dí zel
vagy féldízel) motorral, legfeljebb 5 tonna össztömeggel, 2 500
cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal, új (a 8704 10 alszám alá
tartozó, terepjáró kivitelű dömper, a 8705 vtsz. alá tartozó, külön leges
célra szolgáló gépjármű, valamint az erősen radioaktív anyagok szállítására
tervezett gépjármű kivételével)

22

0
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8704 21 39

Áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dí zel
vagy féldízel) motorral, legfeljebb 5 tonna össztömeggel, 2 500
cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal, használt (a 8704 10 al szám alá
tartozó, terepjáró kivitelű dömper, a 8705 vtsz. alá tartozó, különleges
célra szolgáló gépjármű, valamint az erősen radioaktív anyagok
szállítására tervezett gépjármű kivételével)

22

0

8704 21 91

Áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dí zel
vagy féldízel) motorral, legfeljebb 5 tonna össztömeggel, legfeljebb 2 500
cm3 hengerűrtartalommal, új (a 8704 10 alszám alá tartozó, te repjáró
kivitelű dömper, a 8705 vtsz. alá tartozó, különleges célra szol gáló
gépjármű, valamint az erősen radioaktív anyagok szállítására ter vezett
gépjármű kivételével)

10

0

8704 21 99

Áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dí zel
vagy féldízel) motorral, legfeljebb 5 tonna össztömeggel, legfeljebb 2 500
cm3 hengerűrtartalommal, használt (a 8704 10 alszám alá tar tozó,
terepjáró kivitelű dömper, a 8705 vtsz. alá tartozó, különleges célra
szolgáló gépjármű, valamint az erősen radioaktív anyagok szállítá sára
tervezett gépjármű kivételével)

10

0

8704 22 10

Gépjármű kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy fél
dízel) motorral, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna össztö
meggel, erősen radioaktív anyagok szállítására (Euratom)

3,5

0

8704 22 91

Áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dí zel
vagy féldízel) motorral, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna
össztömeggel, új (a 8704 10 alszám alá tartozó, terepjáró kivitelű döm per,
a 8705 vtsz. alá tartozó, különleges célra szolgáló gépjármű, vala mint az
erősen radioaktív anyagok szállítására tervezett gépjármű kivé telével)

22

0

8704 22 99

Áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dí zel
vagy féldízel) motorral, 5 tonnát meghaladó, de legfeljebb 20 tonna
össztömeggel, használt (a 8704 10 alszám alá tartozó, terepjáró kivi telű
dömper, a 8705 vtsz. alá tartozó, különleges célra szolgáló gép jármű,
valamint az erősen radioaktív anyagok szállítására tervezett gép jármű
kivételével)

22

0

8704 23 10

Gépjármű kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy fél
dízel) motorral, 20 tonnát meghaladó össztömeggel, erősen radioaktív
anyagok szállítására (Euratom)

3,5

0

8704 23 91

Áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dí zel
vagy féldízel) motorral, 20 tonnát meghaladó össztömeggel, új (a 8704
10 alszám alá tartozó, terepjáró kivitelű dömper, a 8705 vtsz. alá tartozó,
különleges célra szolgáló gépjármű, valamint az erősen ra dioaktív
anyagok szállítására tervezett gépjármű kivételével)

22

0
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8704 23 99

Áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dí zel
vagy féldízel) motorral, 20 tonnát meghaladó össztömeggel, hasz nált (a
8704 10 alszám alá tartozó, terepjáró kivitelű dömper, a 8705 vtsz.
alá tartozó, különleges célra szolgáló gépjármű, valamint az erősen
radioaktív anyagok szállítására tervezett gépjármű kivételé vel)

22

0

8704 31 10

Gépjármű szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, legfeljebb 5
tonna össztömeggel, erősen radioaktív anyagok szállítására (Euratom)

3,5

0

8704 31 31

Áruszállító gépjármű szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral,
legfeljebb 5 tonna össztömeggel, 2 800 cm 3-t meghaladó hengerűrtar
talommal, új (a 8704 10 alszám alá tartozó, terepjáró kivitelű dömper, a
8705 vtsz. alá tartozó, különleges célra szolgáló gépjármű, valamint
kivételével) az erősen radioaktív anyagok szállítására tervezett gépjármű
kivételével)

22

0

8704 31 39

Áruszállító gépjármű szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral,
legfeljebb 5 tonna össztömeggel, 2 800 cm 3-t meghaladó hengerűrtar
talommal, használt (a 8704 10 alszám alá tartozó, terepjáró kivitelű
dömper, a 8705 vtsz. alá tartozó, különleges célra szolgáló gépjármű,
valamint az erősen radioaktív anyagok szállítására tervezett gépjármű
kivételével)

22

0

8704 31 91

Áruszállító gépjármű szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral,
legfeljebb 5 tonna össztömeggel, legfeljebb 2 800 cm3 hengerűrtarta
lommal, új (a 8704 10 alszám alá tartozó, terepjáró kivitelű dömper, a
8705 vtsz. alá tartozó, különleges célra szolgáló gépjármű, valamint az
erősen radioaktív anyagok szállítására tervezett gépjármű kivételé vel)

10

0

8704 31 99

Áruszállító gépjármű szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral,
legfeljebb 5 tonna össztömeggel, legfeljebb 2 800 cm3 hengerűrtarta
lommal (a 8704 10 alszám alá tartozó, terepjáró kivitelű dömper, a
8705 vtsz. alá tartozó, különleges célra szolgáló gépjármű, valamint az
erősen radioaktív anyagok szállítására tervezett gépjármű kivételé vel)

10

0

8704 32 10

Gépjármű szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, 5 tonnát
meghaladó össztömeggel, erősen radioaktív anyagok szállítására (Eura
tom)

3,5

0

8704 32 91

Áruszállító gépjármű szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, 5
tonnát meghaladó össztömeggel, új (a 8704 10 alszám alá tartozó,
terepjáró kivitelű dömper és a 8705 vtsz. alá tartozó, különleges célra
szolgáló gépjármű, valamint az erősen radioaktív anyagok szállítására
tervezett gépjármű kivételével)

22

0
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8704 32 99

Áruszállító gépjármű szikragyújtású, belső égésű dugattyús motorral, 5
tonnát meghaladó össztömeggel, használt (a 8704 10 alszám alá tar tozó,
terepjáró kivitelű dömper és a 8705 vtsz. alá tartozó, különleges célra
szolgáló gépjármű, valamint az erősen radioaktív anyagok szállítá sára
tervezett gépjármű kivételével)

22

0

8704 90 00

Áruszállító gépjármű, a belső égésű dugattyús motortól eltérő motorral (a
8704 10 alszám alá tartozó, terepjáró kivitelű dömper és
a 8705
vtsz. alá tartozó, különleges célra szolgáló gépjármű kivételé vel)

10

0

8705 10 00

Daruskocsi (a műszaki segélykocsi kivételével)

3,7

0

8705 20 00

Fúrótoronnyal felszerelt gépkocsi

3,7

0

8705 30 00

Tűzoltókocsi (a személyszállításra szolgáló kivételével)

3,7

0

8705 40 00

Betonkeverő kocsi

3,7

0

8705 90 10

Műszaki segélykocsi

3,7

0

8705 90 30

Betonszivattyús jármű

3,7

0

8705 90 90

Különleges célra szolgáló gépjármű (az elsősorban személy- vagy áru
szállításra tervezett, valamint a betonkeverő kocsi, tűzoltókocsi, fúróto
ronnyal felszerelt gépkocsi és daruskocsi kivételével)

3,7

0

8706 00 11

Alváz kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldí zel)
motorral, 2 500 cm 3-t meghaladó hengerűrtartalommal vagy szik
ragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, 2 800 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalommal, legalább 10 személy szállítására szolgáló gépjár
műhöz és áruszállító gépjárműhöz

19

0

8706 00 19

Alváz kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldí zel)
motorral, 2 500 cm 3-t meghaladó hengerűrtartalommal vagy szik
ragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral 2 800 cm 3-t meghaladó
hengerűrtartalommal, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi hoz és
más gépjárműhöz; alváz motorral, a 8701 vtsz. alá tartozó von tatóhoz

6

0

8706 00 91

Alváz kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldí zel)
motorral, legfeljebb 2 500 cm 3 hengerűrtartalommal vagy szikra gyújtású,
belső égésű, dugattyús motorral legfeljebb 2 800 cm 3 henge
rűrtartalommal, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más
gépjárműhöz

4,5

0

8706 00 99

Alváz kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldí zel)
motorral, legfeljebb 2 500 cm 3 hengerűrtartalommal vagy szikra gyújtású,
belső égésű, dugattyús motorral legfeljebb 2 800 cm 3 henge
rűrtartalommal, legalább 10 személy szállítására szolgáló gépjárműhöz és
áruszállító gépjárműhöz; alváz a 8705 vtsz. alá tartozó, különleges célra
szolgáló gépjárművekhez

10

0
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8707 10 10

Karosszéria elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi és más
gépjármű ipari összeszerelése céljából

4,5

0

8707 10 90

Karosszéria elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más
gépjárműhöz (a 8707 10 10 alszám alá tartozók ipari összeszerelésé hez
valók kivételével)

4,5

0

8707 90 10

Karosszéria a 8707 10 alszám alá tartozó egytengelyes kerti traktor,
áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús (dí zel
vagy féldízel) motorral, legfeljebb 2 500 cm 3 hengerűrtartalommal vagy
szikragyújtású, belső égésű dugattyús motorral legfeljebb 2 800 cm3
hengerűrtartalommal, valamint a 8705 vtsz. alá tartozó, kü lönleges célra
szolgáló gépjármű ipari összeszerelése céljából

4,5

0

8707 90 90

Karoszéria vontatóhoz, legalább 10 személy szállítására szolgáló sze
mélyszállító gépjárműhöz, áruszállító gépjárműhöz, és különleges célra
szolgáló gépjárműhöz (a 8707 90 10 alszám alá tartozó egyes gépjárű vek
ipari összeszereléséhez valók kivételével)

4,5

0

8708 10 10

Lökhárító és m. n. s. alkatrészei elsősorban személyszállításra tervezett
gépkocsi és más gépjármű, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású,
belső égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) motorral, legfeljebb 2
500 cm3 hengerűrtartalommal vagy szikragyújtású, belső égésű du gattyús
motorral legfeljebb 2 800 cm3 hengerűrtartalommal, a 8705 vtsz.
alá tartozó, különleges célra szolgáló gépjármű ipari ösz szeszerelése
céljából

3

0

8708 10 90

Lökhárító és m. n. s. alkatrészei vontatóhoz, legalább 10 személy szállí
tására szolgáló gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett
gépkocsihoz és más gépjárműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különle ges
célra szolgáló gépjárműhöz (a 8708 10 10 alszám alá tartozó bizo nyos
gépjárművek ipari összeszereléséhez valók kivételével)

4,5

0

8708 21 10

Biztonsági öv az alábbiak ipari összeszerelése céljából: elsősorban sze
mélyszállításra tervezett gépkocsi és más gépjármű, áruszállító gép jármű
kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús (dízel vagy féldí zel)
motorral, legfeljebb 2 500 cm 3 hengerűrtartalommal vagy szikra gyújtású,
belső égésű, dugattyús motorral legfeljebb 2 800 cm 3 henge
rűrtartalommal, valamint a 8705 vtsz. alá tartozó, különleges célra
szolgáló gépjármű

3

0

8708 21 90

Biztonsági öv gépjárműhöz (a 8708 21 10 alszám alá tartozó bizonyos
gépjárművek ipari összeszereléséhez valók kivételével)

4,5

0

8708 29 10

Alkatrész és tartozék az alábbiak karosszériájának ipari összeszerelése
céljából: egytengelyes kerti traktor, elsősorban személyszállításra terve zett
gépkocsi és jármű, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, belső
égésű dugattyús (dízel vagy féldízel) motorral, legfeljebb 2 500
cm3 hengerűrtartalommal vagy szikragyújtású, belső égésű du gattyús
motorral legfeljebb 2 800 cm3 hengerűrtartalommal; a 8705 vtsz.
alá tartozó, különleges célra szolgáló gépjármű (a lökhárító és biztonsági öv
kivételével)

3

0
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8708 29 90

Alkatrész és tartozék az alábbiak karosszériájának ipari összeszerelése
céljából: vontató, legalább 10 személy szállítására szolgáló gépjármű,
elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi és gépjármű, áruszál lító
gépjármű, különleges célra szolgáló gépjármű (a lökhárító és alkat részei,
biztonsági övek, valamint a 8708 29 10 alszám alá tartozó gép járművek
ipari összeszereléséhez használt alkatrészek és tartozékok)

4,5

0

8708 30 10

Fék, szervófék és ezek m. n. s. alkatrészei az alábbiak ipari összeszere lése
céljából: egytengelyes kerti traktor, elsősorban személyszállításra tervezett
gépkocsi és jármű, áruszállító gépjármű kompressziós gyúj tású, belső
égésű, dugattyús (dízel vagy féldízel) motorral, legfeljebb 2 500 cm3
hengerűrtartalommal vagy szikragyújtású, belső égésű du gattyús
motorral legfeljebb 2 800 cm3 hengerűrtartalommal, a 8705 vtsz.
alá tartozó, különleges célra szolgáló gépjármű

3

0

8708 30 91

M. n. s. alkatrész tárcsafékhez, vontatóhoz, legalább 10 személy szállí
tására szolgáló személyszállító gépjárműhöz, elsősorban személyszállí
tásra tervezett gépkocsihoz és más gépjárműhöz, áruszállító gépjármű höz
és különleges célra szolgáló gépjárműhöz (a 8708 30 10 alszám alá
tartozó bizonyos gépjárművek ipari összeszereléséhez valók kivéte lével)

4,5

0

8708 30 99

Fék és szervofék és ezek m. n. s. alkatrészei vontatóhoz, legalább 10
személy szállítására szolgáló személyszállító gépjárműhöz, elsősorban
személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más gépjárműhöz, áruszál lító
gépjárműhöz és különleges célra szolgáló gépjárműhöz (a 8708
30 10 alszám alá tartozó bizonyos gépjárművek ipari össze szereléséhez
és a tárcsafékhez valók kivételével)

4,5

0

8708 40 20

Sebességváltók és ezek alkatrészei, az alábbiak ipari összeszerelése céljá ból:
egytengelyes kerti traktor, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi
és jármű, áruszállító gépjármű kompressziós gyújtású, belső égésű
dugattyús (dízel vagy féldízel) motorral, legfeljebb 2 500 cm3
hengerűrtartalommal vagy szikragyújtású, belső égésű dugattyús mo
torral legfeljebb 2 800 cm3 hengerűrtartalommal, a 8705 vtsz. alá tar
tozó, m. n. s. különleges célra szolgáló gépjármű

3

0

8708 40 50

Sebességváltó vontatóhoz, legalább 10 személy szállítására szolgáló sze
mélyszállító gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gép
kocsihoz és más gépjárműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra
szolgáló gépjárműhöz (a 8708 40 20 alszám alá tartozó egyes
gépjárűvek ipari összeszereléséhez valók kivételével)

4,5

0

8708 40 91

Alkatrész sebességváltóhoz, zárt süllyesztékben kovácsolt acélból, von
tatóhoz, legalább 10 személy szállítására szolgáló személyszállító gép
járműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más
gépjárműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szolgáló gép
járműhöz (a 8708 40 20 alszám alá tartozó egyes gépjárűvek ipari
összeszereléséhez valók kivételével)

4,5

0

7084099

Sebességváltók és ezek alkatrészei vontatóhoz, a vezetőt is beleértve
legalább 10 személy szállítására szolgáló személyszállító gépjárműhöz,
elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más járműhöz,
áruszállító gépjárműhöz és máshol meg nem nevezett különleges célra
szolgáló gépjárműhöz (a 8708 40 20 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjár
művek ipari összeszerelés céljára szolgáló sebességválói és azok alkatré
szei, valamint a zárt, süllyesztékben kovácsolt acélból készültek kivéte
lével)

3,5

0

704

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

8708 50 20

Meghajtótengelyek differenciál-művek, más erőátviteli részekkel szerelve is,
valamint nem meghajtó tengelyek; ezek alkatrészei, ipari összeszere lés
céljára a következőkhöz: egytengelyes kerti traktorok, elsősorban
személyszállításra tervezett gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű, 2
500 cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső
égésű dugattyús motorral (dízel vagy féldízel motor) vagy
2 800
cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű,
dugattyús motorral, a 8705 vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló
gépjármű, máshol meg nem nevezett

3

0

8708 50 35

Meghajtótengelyek differenciál-művek, más erőátviteli részekkel szerelve is,
valamint nem meghajtó tengelyek vontatóhoz, a vezetőt is beleértve
legalább 10 személy szállítására szolgáló személyszállító gépjárműhöz,
elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más járműhöz,
áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szolgáló gépjárműhöz (a
8708 50 20 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjárművek ipari összesze relés
céljára szolgálók kivételével)

4,5

0

8708 50 55

Differenciál-művekkel ellátott meghajtótengelyek alkatrészei, más erőát viteli
részekkel szerelve is, valamint zárt, süllyesztékben kovácsolt acél ból
készült nem meghajtó tengelyek alkatrészei vontatóhoz, a vezetőt is
beleértve legalább 10 személy szállítására szolgáló személyszállító gép
járműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más
járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szolgáló gépjár
műhöz, máshol meg nem nevezett (a 8708 50 20 vtsz. alá tartozó bi
zonyos gépjárművek ipari összeszereléséhez valók kivételével)

4,5

0

8708 50 91

Máshol nem említett nem meghajtó tengelyek alkatrészei vontatóhoz, a
vezetőt is beleértve legalább 10 személy szállítására szolgáló személy
szállító gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi hoz
és más járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szol gáló
gépjárműhöz (a 8708 50 20 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjármű vek ipari
összeszereléséhez valók, valamint a zárt, süllyesztékben ková csolt acélból
készültek kivételével)

4,5

0

8708 50 99

Differenciál-művekkel ellátott meghajtótengelyek alkatrészei, más erőát viteli
részekkel szerelve is vontatóhoz, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy
szállítására szolgáló személyszállító gépjárműhöz, elsősor ban
személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más járműhöz, áruszál lító
gépjárműhöz és különleges célra szolgáló gépjárműhöz, máshol meg
nem nevezett (a 8708 50 20 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjármű vek ipari
összeszereléséhez valók, a nem meghajtó tengelyekhez valók, valamint a
zárt, süllyesztékben kovácsolt acélból készültek kivételével)

3,5

0

8708 70 10

Kerekek, ezek alkatrészei és tartozékai ipari összeszerelés céljára a kö
vetkezőkhöz: egytengelyes kerti traktorok, elsősorban személyszállításra
tervezett gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű, 2 500 cm3-t nem
meghaladó hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső égésű du
gattyús motorral (dízel vagy féldízel motor) vagy 2 800 cm3-t nem
meghaladó hengerűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű, dugattyús
motorral, valamint a 8705 vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló
gépjármű, máshol meg nem nevezett

3

0

8708 70 50

Alumíniumkerék; kerékrész és -tartozék alumíniumból vontatóhoz, a
vezetőt is beleértve legalább 10 személy szállítására szolgáló személy
szállító gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi hoz
és más járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szol gáló
gépjárműhöz (a 8708 70 10 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjármű vek ipari
összeszerelés céljára szolgálók kivételével)

4,5

0
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8708 70 91

Egy darabban öntött, csillag alakú kerékagy vasból vagy acélból vonta
tóhoz, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy szállítására szolgáló
személyszállító gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett
gépkocsihoz és más járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra
szolgáló gépjárműhöz (a 8708 70 10 vtsz. alá tartozó bizonyos
gépjárművek ipari összeszerelés céljára szolgálók kivételével)

3

0

8708 70 99

Kerék és máshol nem említett alkatrésze és tartozéka vontatóhoz, a ve
zetőt is beleértve legalább 10 személy szállítására szolgáló személyszál lító
gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más
járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szolgáló
gépjárműhöz (a 8708 70 10 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjárművek
ipari összeszerelése céljára szolgálók, az alumíniumból készültek, vala
mint az egy darabban öntött, vasból vagy acélból készült csillag alakú
kerékagy kivételével)

4,5

0

8708 80 20

Felfüggesztési rendszerek és ezek alkatrészei (beleértve a lengéscsillapító
kat), ipari összeszerelés céljára: elsősorban személyszállításra tervezett
gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű 2 500 cm3-t nem meghaladó
hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús motor ral
(dízel vagy féldízel motor) vagy 2 800 cm 3-t nem meghaladó henge
rűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, valamint a
8705 vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló gépjármű, máshol meg
nem nevezett

3

0

8708 80 35

Lengéscsillapító vontatóhoz, a vezetőt is beleértve legalább 20 személy
szállítására szolgáló személyszállító gépjárműhöz, elsősorban személy
szállításra tervezett gépkocsihoz és más járműhöz, áruszállító gépjár
műhöz és különleges célra szolgáló gépjárműhöz (a 8708 80 10 vtsz. alá
tartozó bizonyos gépjárművek ipari összeszerelés céljára szolgálók
kivételével)

4,5

0

8708 80 55

Keresztstabilizátor; más torziós rúd vontatóhoz, a vezetőt is beleértve
legalább 20 személy szállítására szolgáló személyszállító gépjárműhöz,
elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más járműhöz,
áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szolgáló gépjárműhöz (a
8708 80 10 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjárművek ipari összesze relés
céljára szolgálók kivételével)

3,5

0

8708 80 91

Felfüggesztési rendszerek és ezek alkatrészei zárt, süllyesztékben ková
csolt acélból vontatóhoz, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy
szállítására szolgáló személyszállító gépjárműhöz, elsősorban személy
szállításra tervezett gépkocsihoz és más járműhöz, áruszállító gépjár
műhöz és különleges célra szolgáló gépjárműhöz (a 8708 80 20 vtsz. alá
tartozó bizonyos gépjárművek ipari összeszereléséhez valók, lengés
csillapítók, keresztstabilizátorok és más torziós rudak kivételével)

4,5

0

8708 80 99

Felfüggesztési rendszerek és ezek máshol nem említett alkatrészei von
tatóhoz, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy szállítására szolgáló
személyszállító gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett
gépkocsihoz és más járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra
szolgáló gépjárműhöz (a 8708 80 20 vtsz. alá tartozó bizonyos
gépjárművek ipari összeszereléséhez valók, lengéscsillapítók, keresztsta
bilizátorok és más torziós rudak, valamint zárt, süllyesztékben ková
csolt acélból készültek kivételével)

3,5

0
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8708 91 20

Hűtők és ezek alkatrészei ipari összeszerelés céljára a következőkhöz:
egytengelyes kerti traktorok, elsősorban személyszállításra tervezett
gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű 2 500 cm3-t nem meghaladó
hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús motor ral
(dízel vagy féldízel motor) vagy 2 800 cm 3-t nem meghaladó henge
rűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, valamint a
8705 vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló gépjármű, máshol meg
nem nevezett

3

0

8708 91 35

Hűtők vontatóhoz, a vezetőt is beleértve legalább 20 személy szállítá sára
szolgáló személyszállító gépjárműhöz, elsősorban személyszállí tásra
tervezett gépkocsihoz és más járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és
különleges célra szolgáló gépjárműhöz (a 8708 91 20 vtsz. alá tar tozó
bizonyos gépjárművek ipari összeszerelés céljára szolgálók kivéte lével)

4,5

0

8708 91 91

Hűtők alkatrészei zárt, süllyesztékben kovácsolt acélból vontatóhoz, a
vezetőt is beleértve legalább 10 személy szállítására szolgáló személy
szállító gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi hoz
és más járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szol gáló
gépjárműhöz (a 8708 91 20 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjármű vek ipari
összeszereléséhez valók kivételével)

4,5

0

8708 91 99

Máshol nem említett alkatrész hűtőhöz, vontatóhoz, a vezetőt is bele
értve legalább 10 személy szállítására szolgáló személyszállító gépjár
műhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más jár
műhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szolgáló gépjármű höz
(a 8708 91 20 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjárművek ipari össze
szereléséhez valók, valamint a zárt, süllyesztékben kovácsolt acélból ké
szültek kivételével)

3,5

0

8708 92 20

Hangtompítók (kipufogódobok) és kipufogócsövek; ezek alkatrészei, ipari
összeszerelés céljára: egytengelyes kerti traktorok, elsősorban sze
mélyszállításra tervezett gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű, 2
500 cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső
égésű dugattyús motorral (dízel vagy féldízel motor) vagy
2 800
cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű,
dugattyús motorral, a 8705 vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló
gépjármű, máshol meg nem nevezett

3

0

8708 92 35

Hangtompítók (kipufogódobok) és kipufogócsövek vontatóhoz, a veze tőt
is beleértve legalább 20 személy szállítására szolgáló személyszállító
gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más
járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szolgáló
gépjárműhöz (a 8708 92 20 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjárművek
ipari összeszerelés céljára szolgálók kivételével)

4,5

0

8708 92 91

Hangtompítók (kipufogódobok) és kipufogócsövek, ezek alkatrészei zárt,
süllyesztékben kovácsolt acélból vontatóhoz, a vezetőt is beleértve legalább
10 személy szállítására szolgáló személyszállító gépjárműhöz, elsősorban
személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más járműhöz, áruszállító
gépjárműhöz és különleges célra szolgáló gépjárműhöz, máshol meg
nem nevezett (a 8708 92 20 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjárművek ipari
összeszereléséhez valók kivételével)

4,5

0
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8708 92 99

Hangtompítók (kipufogódobok) és kipufogócsövek, ezek alkatrészei
vontatóhoz, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy szállítására szol
gáló személyszállító gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra terve zett
gépkocsihoz és más járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különle ges
célra szolgáló gépjárműhöz, máshol meg nem nevezett (a 8708
92 20 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjárművek ipari összesze reléséhez
valók, valamint a zárt, süllyesztékben kovácsolt acélból ké szültek
kivételével)

3,5

0

8708 93 10

Tengelykapcsolók és ezek alkatrészei ipari összeszerelés céljára a követ
kezőkhöz: egytengelyes kerti traktorok, elsősorban személyszállításra
tervezett gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű, 2 500 cm3-t nem
meghaladó hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső égésű du
gattyús motorral (dízel vagy féldízel motor) vagy 2 800 cm 3-t nem
meghaladó hengerűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű, dugattyús
motorral, a 8705 vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló gépjármű,
máshol meg nem nevezett

3

0

8708 93 90

Tengelykapcsoló és máshol nem említett alkatrésze vontatóhoz, a veze tőt
is beleértve legalább 10 személy szállítására szolgáló személyszállító
gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más
járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szolgáló
gépjárműhöz, máshol meg nem nevezett (a 8708 93 10 vtsz. alá tar
tozó bizonyos gépjárművek ipari összeszereléséhez valók kivételével)

4,5

0

8708 94 20

Kormánykerekek, kormányoszlopok és kormányházak; ezek alkatrészei; ipari
összeszerelés céljára a következőkhöz: elsősorban személyszállí tásra
tervezett gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű, 2 500 cm3-t nem
meghaladó hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső égésű
dugattyús motorral (dízel vagy féldízel motor) vagy 2 800 cm3-t nem
meghaladó hengerűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű, dugattyús
motorral, a 8705 vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló gépjármű,
máshol meg nem nevezett

3

0

8708 94 35

Kormánykerék, kormányrúd és kormányház vontatóhoz, a vezetőt is
beleértve legalább 20 személy szállítására szolgáló személyszállító gép
járműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más
járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szolgáló gépjár
műhöz (a 8708 92 20 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjárművek ipari
összeszerelés céljára szolgálók kivételével)

4,5

0

8708 94 91

Kormánykerék, kormányrúd és kormányház alkatrészei zárt, süllyesz
tékben kovácsolt acélból vontatóhoz, a vezetőt is beleértve legalább 10
személy szállítására szolgáló személyszállító gépjárműhöz, elsősorban
személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más járműhöz, áruszállító
gépjárműhöz és különleges célra szolgáló gépjárműhöz, máshol meg
nem nevezett (a 8708 94 20 vtsz. alá tartozó bizonyos gépjárművek
ipari összeszereléséhez valók kivételével)

4,5

0

8708 94 99

Kormánykerék, kormányrúd és kormányház alkatrészei vontatóhoz, a
vezetőt is beleértve legalább 10 személy szállítására szolgáló személy
szállító gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi hoz
és más járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szol gáló
gépjárműhöz, máshol meg nem nevezett (a 8708 94 20 vtsz. alá tartozó
bizonyos gépjárművek ipari összeszereléséhez valók, valamint a zárt,
süllyesztékben kovácsolt acélból készültek kivételével)

3,5

0
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8708 95 10

Biztonsági légzsákok felfújórendszerrel; ezek alkatrészei, ipari összesze relés
céljára a következőkhöz: egytengelyes kerti traktorok, elsősorban
személyszállításra tervezett gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű, 2
500 cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső
égésű dugattyús motorral (dízel vagy féldízel motor) vagy
2 800
cm3-t nem meghaladó hengerűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű,
dugattyús motorral, a 8705 vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló
gépjármű, máshol meg nem nevezett

3

0

8708 95 91

Biztonsági légzsákok felfújórendszerrel és ezek alkatrészei zárt, süly
lyesztékben kovácsolt acélból, vontatóhoz, a vezetőt is beleértve leg
alább 10 személy szállítására szolgáló személyszállító gépjárműhöz, el
sősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más járműhöz,
áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szolgáló gépjárműhöz,
máshol meg nem nevezett (a 8708 95 10 vtsz. alá tartozó bizonyos
gépjárművek ipari összeszereléséhez valók kivételével)

4,5

0

8708 95 99

Biztonsági légzsákok felfújórendszerrel és ezek alkatrészei, vontatóhoz, a
vezetőt is beleértve legalább 10 személy szállítására szolgáló személy
szállító gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsi hoz
és más járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szol gáló
gépjárműhöz, máshol meg nem nevezett (a 8708 95 10 vtsz. alá tartozó
bizonyos gépjárművek ipari összeszereléséhez valók, valamint a zárt,
süllyesztékben kovácsolt acélból készültek kivételével)

3,5

0

8708 99 10

Alkatrészek és tartozékok ipari összeszerelés céljára a következőkhöz:
egytengelyes kerti traktorok, elsősorban személyszállításra tervezett
gépkocsi és más jármű, áruszállító jármű, 2 500 cm3-t nem meghaladó
hengerűrtartalmú kompressziós gyújtású, belső égésű dugattyús motor ral
(dízel vagy féldízel motor) vagy 2 800 cm 3-t nem meghaladó henge
rűrtartalmú szikragyújtású, belső égésű, dugattyús motorral, a 8705
vtsz. alá tartozó különleges célra szolgáló gépjármű, máshol meg nem
nevezett

3

0

8708 99 93

Alkatrészek és tartozékok zárt, süllyesztékben kovácsolt acélból vonta
tóhoz, a vezetőt is beleértve legalább 10 személy szállítására szolgáló
személyszállító gépjárműhöz, elsősorban személyszállításra tervezett
gépkocsihoz és más járműhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra
szolgáló gépjárműhöz, máshol meg nem nevezett

4,5

0

8708 99 97

Máshol nem említett alkatrész és tartozék vontatóhoz, a vezetőt is bele
értve legalább 10 személy szállítására szolgáló személyszállító gépjár
műhöz, elsősorban személyszállításra tervezett gépkocsihoz és más jár
műhöz, áruszállító gépjárműhöz és különleges célra szolgáló gépjármű höz
(a zárt, süllyesztékben kovácsolt acélból készültek kivételével)

3,5

0

8709 11 10

Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett
(Euratom) elektromos járművek, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem
felszerelve

2

0

8709 11 90

Máshol nem említett alkatrész rakodó- vagy emelőszerkezettel nem fel
szerelt, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid
távolságra történő szállítására használatos elektromos járműhöz, bele értve
a vasúti pályaudvar peronján használt vontatót is (a kifejezetten
nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezettek (Euratom)
kivételével)

4

0
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8709 19 10

Kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett
(Euratom) önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem
felszerelve (az elektromosak kivételével)

2

0

8709 19 90

Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felsze
relve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid
távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató
(a kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezettek
(Euratom) és az elektromosak kivételével)

4

0

8709 90 00

Máshol nem említett alkatrész rakodó- vagy emelőszerkezettel nem fel
szerelt, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid
távolságra történő szállítására használatos önjáró üzemi targoncához,
beleértve a vasúti pályaudvar peronján használt vontatót is

3,5

0

8710 00 00

Harckocsi és más páncélozott harci jármű motorral, fegyverzettel is, va
lamint az ilyen jármű máshol nem említett alkatrésze

1,7

0

8711 10 00

Motorkerékpár, beleértve a segédmotoros kerékpárt is, és kerékpár kise gítő
motorral felszerelve, legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalmú, dugaty tyús,
belső égésű motorral

8

0

8711 20 10

Robogó, amelynek hengerűrtartalma 50 cm 3-t meghaladó, de legfeljebb 250
cm3

8

0

8711 20 91

Motorkerékpár, beleértve a segédmotoros kerékpárt is, 50 cm 3-t meg
haladó, de legfeljebb 80 cm3 hengerűrtartalmú belső égésű dugattyús
motorral (a robogók kivételével)

8

0

8711 20 93

Motorkerékpár, beleértve a segédmotoros kerékpárt is, 80 cm3-t meg
haladó, de legfeljebb 125 cm 3 hengerűrtartalmú belső égésű dugattyús
motorral (a robogók kivételével)

8

0

8711 20 98

Motorkerékpár, beleértve a segédmotoros kerékpárt is, 125 cm 3-t meg
haladó, de legfeljebb 250 cm 3 hengerűrtartalmú belső égésű dugattyús
motorral (a robogók kivételével)

8

0

8711 30 10

Motorkerékpár, beleértve a segédmotoros kerékpárt is, 250 cm 3-t meg
haladó, de legfeljebb 380 cm 3 hengerűrtartalmú belső égésű dugattyús
motorral

6

0

8711 30 90

Motorkerékpár, beleértve a segédmotoros kerékpárt is, 380 cm 3-t meg
haladó, de legfeljebb 500 cm 3 hengerűrtartalmú belső égésű dugattyús
motorral

6

0

8711 40 00

Motorkerékpár, beleértve a segédmotoros kerékpárt is, 500 cm 3-t meg
haladó, de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú belső égésű dugattyús
motorral

6

0

8711 50 00

Motorkerékpár, beleértve a segédmotoros kerékpárt is, 800 cm 3-t meg
haladó hengerűrtartalmú belső égésű dugattyús motorral

6

0
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8711 90 00

Oldalkocsi motorkerékpárhoz

6

0

8712 00 10

Kerékpár golyóscsapágy nélkül

15

0

8712 00 30

Kerékpár, motor nélkül, golyóscsapággyal

14

0

8712 00 80

Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül, golyóscsa
pággyal (a kétkerekűek kivételével)

15

0

8713 10 00

Rokkantkocsi fogyatékos személy részére, nem mechanikus meghajtású

mentes

0

8713 90 00

Rokkantkocsi korlátozott mozgásképességű személy részére, motoros vagy
más mechanikus meghajtással (a speciálisan tervezett gépjármű és kerékpár
kivételével)

mentes

0

8714 11 00

Nyereg motorkerékpárhoz, beleértve a segédmotoros kerékpárt is

3,7

0

8714 19 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék motorkerékpárhoz, beleértve a
segédmotoros kerékpárt is

3,7

0

8714 20 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék fogyatékos személy részére
szolgáló rokkantkocsihoz

mentes

0

8714 91 10

Motor nélküli kerékpár váza

4,7

0

8714 91 30

Mellső villa kerékpárhoz

4,7

0

8714 91 90

Mellső villa alkatrészei, kerékpárhoz

4,7

0

8714 92 10

Kerékabroncs kerékpárhoz

4,7

0

8714 92 90

Küllő kerékpárhoz

4,7

0

8714 93 10

Kerékagy szabadon futó kerék vagy fékberendezés nélkül, kerékpárhoz

4,7

0

8714 93 90

Szabadon futó lánckerék, kerékpárhoz

4,7

0

8714 94 10

Kontrafék és kerékagyfék, kerékpárhoz

4,7

0

8714 94 30

Fék (a kontrafék és kerékagyfék kivételével) kerékpárhoz

4,7

0

8714 94 90

Máshol nem említett fékalkatrészek, beleértve a kontraféket és a kerék
agyféket is, kerékpárhoz

4,7

0

8714 95 00

Nyereg kerékpárhoz

4,7

0

8714 96 10

Pedál kerékpárhoz

4,7

0
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8714 96 30

Forgattyús hajtószerkezet kerékpárhoz

4,7

0

8714 96 90

Máshol nem említett pedál- és forgattyús hajtószerkezet-alkatrész kerék
párhoz

4,7

0

8714 99 10

Kormány kerékpárhoz

4,7

0

8714 99 30

Csomagtartó kerékpárhoz

4,7

0

8714 99 50

Sebességváltó kerékpárhoz

4,7

0

8714 99 90

Máshol nem említett alkatrész és tartozék kerékpárhoz

4,7

0

8715 00 10

Gyermekkocsi

2,7

0

8715 00 90

Máshol nem említett alkatrész gyermekkocsihoz

2,7

0

8716 10 10

Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi lakás vagy kempingezés céljára, szét
nyitható kivitelben

2,7

0

8716 10 91

750 kg-ot nem meghaladó tömegű pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi
lakás vagy kempingezés céljára, nem szétnyitható kivitelben

2,7

0

8716 10 94

750 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 1 600 kg tömegű pótkocsi (után
futó) és félpótkocsi lakás vagy kempingezés céljára

2,7

0

8716 10 96

1 600 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 3 500 kg tömegű pótkocsi (után
futó) és félpótkocsi lakás vagy kempingezés céljára

2,7

0

8716 10 99

3 500 kg-ot meghaladó tömegű pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi lakás
vagy kempingezés céljára, nem szétnyitható kivitelben

2,7

0

8716 20 00

Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi és félpótkocsi

2,7

0

8716 31 00

Tartálypótkocsi és -félpótkocsi, nem sínen történő közlekedésre terve zett

2,7

0

8716 39 10

Pótkocsi és félpótkocsi, nem sínen történő közlekedésre tervezett, kife
jezetten nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett (Eura tom)

2,7

0

8716 39 30

Áruszállításra szolgáló félpótkocsi, új (az önrakodó vagy önürítő mező
gazdasági félpótkocsi, a tartályfélpótkocsi, valamint a nem sínen tör
ténő közlekedésre tervezett, kifejezetten nagymértékben radioaktív anyagok
szállítására tervezett [Euratom] félpótkocsi kivételével)

2,7

0

712

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

8716 39 51

Áruszállításra szolgáló egytengelyes pótkocsi, új (az önrakodó vagy
önürítő mezőgazdasági pótkocsi, a tartálypótkocsi, valamint a nem sí nen
történő közlekedésre tervezett, kifejezetten nagymértékben radio aktív
anyagok szállítására tervezett [Euratom] pótkocsi kivételével)

2,7

0

8716 39 59

Áruszállításra szolgáló többtengelyes pótkocsi, új (az önrakodó vagy
önürítő mezőgazdasági pótkocsi, a tartálypótkocsi, valamint a nem sí nen
történő közlekedésre tervezett, kifejezetten nagymértékben radio aktív
anyagok szállítására tervezett [Euratom] pótkocsi kivételével)

2,7

0

8716 39 80

Áruszállításra szolgáló pótkocsi és félpótkocsi, használt (az önrakodó vagy
önürítő mezőgazdasági félpótkocsi és pótkocsi, a tartályfélpótkocsi és pótkocsi, valamint a nem sínen történő közlekedésre tervezett, kife jezetten
nagymértékben radioaktív anyagok szállítására tervezett [Eura tom]
félpótkocsi és pótkocsi kivételével)

2,7

0

8716 40 00

Tartálypótkocsi és -félpótkocsi, nem sínen történő közlekedésre terve zett
(az áruszállításra szolgáló és a lakás vagy kempingezés céljára szol gáló
lakókocsis pótkocsi és félpótkocsi kivételével)

2,7

0

8716 80 00

Kézzel tolt vagy húzott jármű és más jármű géperejű hajtás nélkül (a
pótkocsi és félpótkocsi kivételével)

1,7

0

8716 90 10

Máshol nem említett alváz pótkocsihoz és félpótkocsihoz és más gépe rejű
hajtás nélküli járműhöz

1,7

0

8716 90 30

Máshol nem említett felépítmény pótkocsihoz és félpótkocsihoz és más
géperejű hajtás nélküli járműhöz

1,7

0

8716 90 50

Máshol nem említett tengely pótkocsihoz és félpótkocsihoz és más gé
perejű hajtás nélküli járműhöz

1,7

0

8716 90 90

Máshol nem említett alkatrész pótkocsihoz és félpótkocsihoz és más
géperejű hajtás nélküli járműhöz (az alváz, felépítmény és tengely kivé
telével)

1,7

0

8801 00 10

Motor nélküli vitorlázórepülő, amely motorral nem felszerelhető, és
sárkányrepülő; léggömbök és kormányozható léghajók (az ünnepi lég
gömb kivételével)

3,7

0

8801 00 90

Sárkány és más nem motoros légi jármű, (a vitorlázórepülő, sárkányre
pülő, léggömb és játék sárkány kivételével)

2,7

0

8802 11 00

Legfeljebb 2 000 kg öntömegű helikopter

7,5

0

8802 12 00

2 000 kg-ot meghaladó öntömegű helikopter

2,7

0

8802 20 00

Legfeljebb 2 000 kg öntömegű repülőgép és más motoros légi jármű (a
helikopter és kormányozható léghajó kivételével)

7,7

0
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8802 30 00

2 000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 15 000 kg öntömegű repülőgép és
más motoros légi jármű (a helikopter és kormányozható léghajó ki
vételével)

2,7

0

8802 40 00

15 000 kg-ot meghaladó öntömegű repülőgép és más motoros légi
jármű (a helikopter és kormányozható léghajó kivételével)

2,7

0

8802 60 10

Űrhajó (műbolygó, műhold is)

4,2

0

8802 60 90

Szuborbitális és űrhajóhordozó rakéta

4,2

0

8803 10 00

Légcsavar és rotor és ezek máshol nem említett része légi járműhöz

2,7

0

8803 20 00

Futómű és máshol nem említett része légi járműhöz

2,7

0

8803 30 00

Máshol nem említett repülőgép- vagy helikopter-alkatrész (a vitorlázóre
pülőhöz valók kivételével)

2,7

0

8803 90 10

Alkatrész sárkányrepülőhöz

1,7

0

8803 90 20

Máshol nem említett alkatrész űrhajóhoz (műbolygóhoz, műholdhoz is)

1,7

0

8803 90 30

Máshol nem említett alkatrész szuborbitális és űrhajóhordozó rakétá hoz

1,7

0

8803 90 90

Máshol nem említett alkatrész légi járműhöz (az űrhajóhoz, beleértve a
műbolygót, műholdat is, és szuborbitális és űrhajóhordozó rakétához valók
kivételével)

2,7

0

8804 00 00

Ejtőernyő (kormányozható sikló- és gyalogernyő is) és forgó (rotáló) ej
tőernyő; mindezek máshol nem említett alkatrésze és tartozéka

2,7

0

8805 10 10

Légi jármű indítószerkezete és máshol nem említett alkatrészei (a vitor
lázórepülő indításához használt motoros csörlő kivételével)

2,7

0

8805 10 90

Fedélzeti leszállásfékező készülék vagy hasonló fékezőszerkezet légi jár
művekhez és ezek máshol nem említett alkatrésze

1,7

0

8805 21 00

Légicsata-szimulátor és alkatrésze

1,7

0

8805 29 00

Repülőkiképző földi berendezés és máshol nem említett alkatrésze (a lé
gicsata-szimulátor és alkatrészei kivételével)

1,7

0

8901 10 10

Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó és hasonló vízi jármű, első
sorban személyszállításra; mindenféle tengeri komphajó

mentes

0

8901 10 90

Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó és hasonló vízi jármű, első
sorban személyszállításra; mindenféle tengeri komphajó

1,7

0
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mentes

0

8901 20 10

Tengerjáró tartályhajó

8901 20 90

Tartályhajó (a tengerjáró tartályhajó kivételével)

1,7

0

8901 30 10

Tengerjáró hűtőhajó (a tartályhajó kivételével)

mentes

0

8901 30 90

Hűtőhajó (a tengerjáró hűtőhajók és tartályhajók kivételével)

1,7

0

8901 90 10

Tengerjáró vízi jármű áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra
egyaránt használatos más tengerjáró vízi jármű (a hűtőhajó, tartályhajó,
komphajó és elsősorban személyszállításra tervezett vízi jármű kivételé vel)

mentes

0

8901 90 91

Vízi jármű áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra egyaránt
használatos más vízi jármű, nem mechanikusan hajtott (a tengerjáró
hajó, a hűtőhajó, tartályhajó, komphajó és elsősorban személyszállításra
tervezett vízi jármű kivételével)

1,7

0

8901 90 99

Vízi jármű áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra egyaránt
használatos más vízi jármű, mechanikusan hajtott (a tengerjáró hajó, a
hűtőhajó, tartályhajó, komphajó és elsősorban személyszállításra ter vezett
vízi jármű kivételével)

1,7

0

8902 00 12

Tengerjáró halászhajó, halászati terméket feldolgozó vagy ezek tartósí
tására, üzemi feldolgozására szolgáló hajó és más vízi jármű, 250 bruttó
tonnatartalmat meghaladó

mentes

0

8902 00 18

Tengerjáró halászhajó, halászati terméket feldolgozó vagy ezek tartósí
tására, üzemi feldolgozására szolgáló hajó és más vízi jármű, legfeljebb
250 bruttó tonnatartalmú

mentes

0

8902 00 90

Halászhajó; halászati terméket feldolgozó vagy ezek tartósítására, üzemi
feldolgozására szolgáló hajó és más vízi jármű (a tengerjáró vízi jármű
vek és a sporthalászathoz használt vízi jármű kivételével)

1,7

0

8903 10 10

Sport- vagy szórakozási célú, felfújható hajó, egyenkénti tömege legfel
jebb 100 kg

2,7

0

8903 10 90

Sport- vagy szórakozási célú, felfújható hajó, egyenkénti tömege több mint
100 kg

1,7

0

8903 91 10

Sport- vagy szórakozási célra használt tengerjáró vitorlás hajó és jacht,
kisegítő motorral is

mentes

0

8903 91 92

Vitorlás hajó, kisegítő motorral is, hossza legfeljebb 7,5 méter

1,7

0

8903 91 99

Sport- vagy szórakozási célra használt vitorlás hajó és jacht, kisegítő
motorral is,hossza több mint 7,5 méter (a tengerjáró vízi járművek ki
vételével)

1,7

0
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8903 92 10

Sport- vagy szórakozási célra használt tengerjáró motorcsónak és mo
toros jacht (a jármű külső oldalára felszerelt motorral működő motor
csónak kivételével)

mentes

0

8903 92 91

Sport- vagy szórakozási célra használt motorcsónak, hossza legfeljebb 7,5
méter (a csónak külső oldalára felszerelt motorral működő motor csónak
kivételével)

1,7

0

8903 92 99

Sport- vagy szórakozási célra használt motorcsónak, hossza több mint 7,5
méter (a csónak külső oldalára felszerelt motorral működő motor csónak
és a tengerjáró motorcsónak kivételével)

1,7

0

8903 99 10

Sport- vagy szórakozási célú vízi jármű, evezőscsónak és kenu, egyen
kénti tömege legfeljebb 100 kg (a csónak külső oldalára felszerelttől elt érő
motorral működő motorcsónak, a kisegítő motorral vagy anélkül
működő vitorlás hajó, valamint a felfújható csónak kivételével)

2,7

0

8903 99 91

Sport- vagy szórakozási célú vízi jármű, evezőscsónak és kenu, egyen
kénti tömege több mint 100 kg, hossza legfeljebb 7,5 méter (a csónak
külső oldalára felszerelttől eltérő motorral működő motorcsónak, a kise gítő
motorral vagy anélkül működő vitorlás hajó, valamint a felfújható csónak
kivételével)

1,7

0

8903 99 99

Sport- vagy szórakozási célú vízi jármű, evezőscsónak és kenu, egyen
kénti tömege több mint 100 kg, hossza legfeljebb 7,5 méter (a csónak
külső oldalára felszerelttől eltérő motorral működő motorcsónak vagy
motoros jacht, a kisegítő motorral vagy anélkül működő vitorlás hajó és
jacht, valamint a felfújható csónak kivételével)

1,7

0

8904 00 10

Vontatóhajó, tengerjáró és belvízi utakon járó

mentes

0

8904 00 91

Tengerjáró tolóhajó

mentes

0

8904 00 99

Tolóhajó (a tengerjáró kivételével)

1,7

0

8905 10 10

Tengerjáró kotróhajó

mentes

0

8905 10 90

Kotróhajó (a tengerjáró kivételével)

1,7

0

8905 20 00

Fúrásra vagy kitermelésre szolgáló úszó vagy víz alá süllyeszthető be
rendezés

mentes

0

8905 90 10

Tengerjáró világítóhajó, tűzoltóhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha el
sődleges használati célja nem a közlekedés (a kotróhajó, az úszó vagy víz
alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés; a halászhajó és hadihajó
kivételével)

mentes

0

8905 90 90

Világítóhajó, tűzoltóhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges
használati célja nem a közlekedés (a tengerjáró vízi jármű, a kotróhajó, az
úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kitermelő berendezés; a
halászhajó és hadihajó kivételével)

1,7

0

8906 10 00

Mindenfajta hadihajó

mentes

0

8906 90 10

Tengerjáró vízi jármű, beleértve a mentőcsónakot is (a hadihajó, az eve zős
csónak és a 8901–8905 vtsz. alá tartozó más hajó és a bontásra
[szétszerelésre] szánt vízi jármű kivételével)

mentes

0
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8906 90 91

Hajó, beleértve a legfeljebb 100 kg egyenkénti tömegű mentőcsónakot is
(az evezős csónak és a 8901–8905 vtsz. alá tartozó más hajó és
a
bontásra [szétszerelésre] szánt vízi jármű kivételével)

2,7

0

8906 90 99

Hajó, beleértve a több mint 100 kg egyenkénti tömegű mentőcsónakot is (a
tengerjáró vízi jármű, a hadihajó, az evezős csónak és a 8901– 8905
vtsz. alá tartozó más hajó és a bontásra [szétszerelésre] szánt
úszószerkezet kivételével)

1,7

0

8907 10 00

Automatikusan felfúvódó úszó jármű

2,7

0

8907 90 00

Tutaj, tartály, süllyesztőszekrény (keszon), kikötőhíd, bója és jelzőpéce és
más úszószerkezet (az automatikusan felfúvódó úszó jármű, a
8901–8906 vtsz. alá tartozó vízi jármű és a bontásra [szétszerelésre] szánt
vízi jármű kivételével)

2,7

0

8908 00 00

Bontásra (szétszerelésre) szánt vízi jármű és más úszószerkezet

mentes

0

9001 10 10

Optikai szálból álló képátvivő kábel (a 8544 vtsz. alá tartozó, önállóan
beburkolt optikai szálakból álló kivételével)

2,9

0

9001 10 90

Optikai szál, optikai szálból álló nyaláb és kábel (a 8544 vtsz. alá tar
tozó, önállóan beburkolt optikai szálakból álló és az optikai szálból álló
képátvivő kábel kivételével)

2,9

0

9001 20 00

Polarizáló anyagból készült lap és lemez

2,9

0

9001 30 00

Kontaktlencse

2,9

0

9001 40 20

Szemüveglencse üvegből, nem látásjavításra

2,9

0

9001 40 41

Szemüveglencse üvegből, mindkét oldalán megmunkálva, látásjavításra,
egyfókuszú

2,9

0

9001 40 49

Szemüveglencse üvegből, mindkét oldalán megmunkálva, látásjavításra,
két- vagy többfókuszú

2,9

0

9001 40 80

Szemüveglencse üvegből (a mindkét oldalán megmunkált kivételével)

2,9

0

9001 50 20

Szemüveglencse más anyagból, nem látásjavításra

2,9

0

9001 50 41

Szemüveglencse más anyagból, mindkét oldalán megmunkálva, látásja
vításra, egyfókuszú

2,9

0

9001 50 49

Szemüveglencse más anyagból, mindkét oldalán megmunkálva, látásja
vításra, (a két- vagy többfókuszú kivételével)

2,9

0

9001 50 80

Szemüveglencse más anyagból (az üveg kivételével), részlegesen meg
munkált

2,9

0

9001 90 00

Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, nem
szerelve (az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem, a kon
taktlencse és a szemüveglencse kivételével)

2,9

0
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9002 11 00

Objektív fényképezőgéphez, vetítőgéphez vagy fényképészeti nagyító hoz
vagy kicsinyítőhöz

6,7

0

9002 19 00

Objektív (a fényképezőgéphez, vetítőgéphez vagy fényképészeti nagy
ítóhoz vagy kicsinyítőhöz való kivételével)

6,7

0

9002 20 00

Optikai szűrő, amely a műszer, készülék vagy berendezés alkatrésze
vagy szerelvénye, kerettel vagy szerelve

6,7

0

9002 90 00

Bármilyen anyagból készült olyan lencse, prizma, tükör és más optikai
elem szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvé nye
(a fényképezőgéphez, vetítőgéphez vagy fényképészeti nagyítóhoz vagy
kicsinyítőhöz való objektív, az optikailag nem megmunkált üveg ből
készült elem és a szűrő kivételével)

6,7

0

9003 11 00

Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz,
műanyagból

2,2

0

9003 19 10

Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz, ne
mesfémből vagy hengerelt nemesfémből

2,2

0

9003 19 30

Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz, nem
nemesfémből

2,2

0

9003 19 90

Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz (a
fémből vagy műanyagból készült kivételével)

2,2

0

9003 90 00

Szemüveghez, védőszemüveghez vagy hasonlóhoz való keret és szere lék
máshol nem említett alkatrésze

2,2

0

9004 10 10

Napszemüveg optikailag megmunkált lencsével

2,9

0

9004 10 91

Napszemüveg műanyag lencsével, optikailag nem megmunkált

2,9

0

9004 10 99

Napszemüveg üveg lencsével, optikailag nem megmunkált

2,9

0

9004 90 10

Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő vagy más szem
üveg műanyag lencsével (a szemvizsgálatra használatos szemüveg, a
napszemüveg, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveghez való ke ret és
szerelék kivételével)

2,9

0

9004 90 90

Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő vagy más szem
üveg (a műanyagtól eltérő anyagból készült lencsével, és a szemvizsgá
latra használatos szemüveg, a napszemüveg, kontaktlencse, szemüveg
lencse, szemüveghez való keret és szerelék kivételével)

2,9

0

9005 10 00

Távcső (két szemlencsés)

4,2

0

9005 80 00

Távcső (egy szemlencsés), csillagászati és más optikai teleszkóp és
egyéb csillagászati műszer (a két szemlencsés távcső, a rádiócsillagászati
műszer és egyéb máshol említett műszer vagy készülék kivételével)

4,2

0

9005 90 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék, beleértve a foglalatot is, táv
csőhöz, látcsőhöz (két és egy szemlencsés), csillagászati és más optikai
teleszkóphoz és egyéb csillagászati műszerhez

4,2

0
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9006 10 00

Fényképezőgép, nyomólemez vagy -henger készítésére

4,2

0

9006 30 00

Víz alatti használatra, légi felvételekre vagy belső szervek orvosi vagy
sebészeti vizsgálatára tervezett speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy
kriminológiai laboratóriumi célra szolgáló összehasonlító fénykép ezőgép

4,2

0

9006 40 00

Azonnal előhívó (polaroid) fényképezőgép (a 9006 10
9006 30 alszám alá tartozó speciális fényképezőgép kivételével)

vagy

3,2

0

9006 51 00

Fényképezőgép közvetlen keresővel (egylencsés visszatükrözés [SLR]),
legfeljebb 35 mm szélességű filmtekercshez (az azonnal előhívó [pola
roid] fényképezőgép és a 9006 10 vagy 9006 30 alszám alá tartozó
speciális fényképezőgép kivételével)

4,2

0

9006 52 00

Fényképezőgép 35 mm-nél kisebb szélességű filmtekercshez (az azon nal
előhívó [polaroid] fényképezőgép, egylencsés visszatükrözésű [SLR],
fényképezőgép és a 9006 10 vagy 9006 30 alszám alá tartozó speciális
fényképezőgép kivételével)

4,2

0

9006 53 10

Egyszeri használatú fényképezőgép 35 mm szélességű filmtekercshez

4,2

0

9006 53 80

Fényképezőgép 35 mm szélességű filmtekercshez (az azonnal előhívó
[polaroid] fényképezőgép, egylencsés visszatükrözésű fényképezőgép, a
9006 10 vagy 9006 30 alszám alá tartozó speciális fényképezőgép és az
egyszeri használatú fényképezőgép kivételével)

4,2

0

9006 59 00

Fényképezőgép 35 mm-t meghaladó szélességű filmtekercshez vagy sík
filmhez (az azonnal előhívó [polaroid] fényképezőgép és a 9006 10
vagy 9006 30 alszám alá tartozó speciális fényképezőgép kivételével)

4,2

0

9006 61 00

Kisülési csővel működő („elektronikus”) villanófény-készülék fénykép
észeti célra

3,2

0

9006 69 00

Fényképészeti villanófény és villanófény-készülék (a kisülési csővel mű
ködő kivételével)

3,2

0

9006 91 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék fényképezőgéphez

3,7

0

9006 99 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék fényképészeti villanófényhez és
villanófény-készülékhez

3,2

0

9007 11 00

Mozgóképfelvevő (kamera) 16 mm-nél keskenyebb vagy super 8-as
filmhez

3,7

0

9007 19 00

Mozgóképfelvevő (kamera) legalább 16 mm szélességű filmhez (a super 8as film kivételével)

3,7

0

9007 20 00

Mozgóképvetítő

3,7

0

9007 91 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék mozgóképfelvevőhöz (kame
rához)

3,7

0
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9007 92 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék mozgóképvetítőhöz

3,7

0

9008 10 00

Diavetítő

3,7

0

9008 20 00

Mikrofilm, mikrofiche- vagy egyéb mikroanyag-leolvasó készülék, a má
solatkészítésre alkalmas is

3,7

0

9008 30 00

Állóképvetítő (a diavetítő és a mikrofilm-, mikrofiche- vagy egyéb mik
roanyag-leolvasó készülék kivételével)

3,7

0

9008 40 00

Fényképészeti nagyító és kicsinyítő

3,7

0

9008 90 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék állóképvetítőhöz, fénykép észeti
nagyítóhoz és kicsinyítőhöz

3,7

0

9010 10 00

Fényképészeti vagy mozgófényképészeti film vagy papírtekercs auto mata
előhívó készülék és berendezés, vagy az előhívott filmet fotópa
pírtekercsre átvivő automata készülék

2,7

0

9010 50 00

Máshol nem említett fényképészeti vagy mozgófényképészeti berende zés
és készülék laboratóriumi használatra; negatív-kiértékelő

2,7

0

9010 60 00

Vetítővászon

2,7

0

9010 90 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék laboratóriumi használatra
tervezett fényképészeti vagy mozgófényképészeti berendezéshez és ké
szülékhez, negatívkiértékelőhöz és vetítővászonhoz

2,7

0

9011 10 10

Félvezető szeletek vagy hajszálvonal-hálózatos lemezek kezelésére és
szállítására különlegesen kialakított berendezésekkel felszerelt sztereosz
kópos mikroszkóp

mentes

0

9011 10 90

Sztereoszkópos mikroszkóp (a félvezető szeletek vagy hajszálvonal-há
lózatos lemezek kezelésére és szállítására különlegesen kialakított be
rendezésekkel felszerelt kivételével)

6,7

0

9011 20 10

Félvezető szeletek vagy hajszálvonal-hálózatos lemezek kezelésére és
szállítására különlegesen kialakított berendezésekkel felszerelt fotomik
rografikus mikroszkóp (a sztereoszkópos mikroszkóp kivételével)

mentes

0

9011 20 90

Mikroszkóp mikro-fényképezéshez, mikrofilmezéshez vagy mikrokép
vetítéséhez (a félvezető szeletek vagy hajszálvonal-hálózatos lemezek
kezelésére és szállítására különlegesen kialakított berendezésekkel fel
szerelt és a sztereoszkópikus mikroszkóp kivételével)

6,7

0

9011 80 00

Optikai mikroszkóp (a mikrofényképezéshez, mikrofilmezéshez vagy
mikrokép vetítéséhez való, a sztereoszkopikus mikroszkóp, a binokulá ris
szemészeti mikroszkóp és a 9031 vtsz. alá tartozó műszer, készülék és gép
kivételével)

6,7

0
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9011 90 10

Félvezető szeletek vagy hajszálvonal-hálózatos lemezek kezelésére és
szállítására különlegesen kialakított berendezésekkel felszerelt sztereosz
kópos mikroszkóp és fotomikrografikus mikroszkóp máshol nem emlí tett
alkatrésze és tartozéka

mentes

0

9011 90 90

Máshol nem említett alkatrész és tartozék összetett optikai mikroszkóp hoz
(a félvezető szeletek vagy hajszálvonal-hálózatos lemezek kezelé sére és
szállítására különlegesen kialakított berendezésekkel felszerelt
sztereoszkópos mikroszkóp és fotomikrografikus mikroszkóp alkatré sze
és tartozéka kivételével)

6,7

0

9012 10 10

Elektromikroszkóp, félvezető szeletek vagy hajszálvonal-hálózatos le
mezek kezelésére és szállítására különlegesen kialakított berendezések kel
felszerelt

mentes

0

9012 10 90

Elektromikroszkóp, protonmikroszkóp és fénytörő készülék (a félvezető
szeletek vagy hajszálvonal-hálózatos lemezek kezelésére és szállítására
különlegesen kialakított berendezésekkel felszerelt elektromikroszkóp
kivételével)

3,7

0

9012 90 10

Félvezető szeletek vagy hajszálvonal-hálózatos lemezek kezelésére és
szállítására különlegesen kialakított berendezésekkel felszerelt elektro
mikroszkóp máshol nem említett alkatrésze és tartozéka

mentes

0

9012 90 90

Máshol nem említett alkatrész és tartozék elektronmikroszkóphoz, pro
tonmikroszkóphoz és fénytörő készülékhez (a félvezető szeletek vagy
hajszálvonal-hálózatos lemezek kezelésére és szállítására különlegesen
kialakított berendezésekkel felszerelt elektromikroszkóphoz való kivéte lével)

3,7

0

9013 10 00

Fegyver célzótávcsöve; periszkóp; a 90. árucsoportba vagy a XVI. áru
osztály 84. és 85. árucsoportjába tartozó géphez, műszerhez, készülék hez
vagy berendezéshez tervezett teleszkóp, amely a gép vagy műszer részét
képezi

4,7

0

9013 20 00

Lézer (a lézerdióda kivételével)

4,7

0

9013 80 20

Aktív mátrix folyadékkristályos készülék

mentes

0

9013 80 30

Máshol nem említett folyadékkristályos készülék

mentes

0

9013 80 90

A 90. árucsoportban máshol nem említett vagy szereplő nagyító, szál
számláló, sztereoszkóp, kaleidoszkóp és más optikai készülék vagy be
rendezés

4,7

0

9013 90 10

Alkatrész és tartozék folyadékkristályos készülékhez (LCD)

mentes

0

9013 90 90

Máshol nem említett, a 90. árucsoportban nem megnevezett vagy nem
szereplő lézerhez és más készülékhez vagy berendezéshez való alkat rész
és tartozék

4,7

0

9014 10 00

Iránykereső műszer (tájoló)

2,7

0

9014 20 20

Irányított légi vagy űrnavigációs rendszer (az iránytű és a rádiónavigá ciós
készülék kivételével)

3,7

0
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9014 20 80

Légi vagy űrnavigációs műszer és készülék (az irányított navigációs
rendszer, az iránytű és a rádiónavigációs készülék kivételével)

3,7

0

9014 80 00

Navigációs eszköz és készülék (a légi vagy űrnavigációs, az iránytű és a
rádiónavigációs készülék kivételével)

3,7

0

9014 90 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék iránytűhöz és más navigációs
eszközhöz és készülékhez

2,7

0

9015 10 10

Elektronikus távolságmérő

3,7

0

9015 10 90

Nem elektronikus távolságmérő

2,7

0

9015 20 10

Elektronikus teodolit és táv- és szögmérő (tacheométer)

3,7

0

9015 20 90

Nem elektronikus teodolit és táv- és szögmérő (tacheométer)

2,7

0

9015 30 10

Elektronikus szintező

3,7

0

9015 30 90

Nem elektronikus szintező

2,7

0

9015 40 10

Elektronikus fotogrammetriai földmérő műszer és készülék

3,7

0

9015 40 90

Nem elektronikus fotogrammetriai földmérő műszer és készülék

2,7

0

9015 80 11

Elektronikus meteorológiai, hidrológiai és geofizikai műszerek és készü
lékek (az iránytű, a távolságmérő, a teodolit és táv- és szögmérő (ta
cheométer), a szintező és a fotogrammetriai földmérő műszer és készü lék
kivételével)

3,7

0

9015 80 19

Geodéziában, topográfiában, hidrográfiában vagy oceanográfiában
használatos elektronikus műszer és készülék (az iránytű, a távolságmérő, a
teodolit, a táv- és szögmérő [tacheométer], a szintező és a fotogram
metriai földmérő műszer és készülék kivételével)

3,7

0

9015 80 91

Geodéziában, topográfiában, hidrográfiában vagy használatos nem
elektronikus műszer és készülék, terepfelmérő, vagy szintező és hidrog
ráfiai műszerek (az iránytű, a távolságmérő, a teodolit, a táv- és szögm érő
[tacheométer], a szintező és a fotogrammetriai földmérő műszer és készülék
kivételével)

2,7

0

9015 80 93

Nem elektronikus meteorológiai, hidrológiai és geofizikai műszerek és
készülékek (az iránytű, a távolságmérő, a teodolit és táv- és szögmérő
(tacheométer), a szintező és a fotogrammetriai földmérő műszer és ké
szülék kivételével)

2,7

0

9015 80 99

Oceanográfiában használatos nem elektronikus műszer és készülék (az
iránytű, a távolságmérő, a teodolit, a táv- és szögmérő [tacheométer], a
szintező és a fotogrammetriai földmérő műszer és készülék kivételé vel)

2,7

0
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9015 90 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék geodéziában, topográfiában,
fotogrammetriai földmérés során, hidrográfiában, oceanográfiában, hid
rológiában, meteorológiában vagy geofizikában használatos műszerhez és
készülékhez, valamint távolságmérőhöz

2,7

0

9016 00 10

Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is

3,7

0

9016 00 90

50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg alkatrésze és tarto
zéka, máshol meg nem nevezett

3,7

0

9017 10 10

Plotter mint rajzgép

mentes

0

9017 10 90

Rajzasztal és rajzgép, automata is (a plotter (x-y rajzoló) kivételével)

2,7

0

9017 20 05

Plotter mint rajzoló vagy kihúzó műszer

mentes

0

9017 20 11

Rajzkészlet

2,7

0

9017 20 19

Rajzoló eszköz (a rajzasztal és rajzgép, plotter és rajzkészlet kivételével)

2,7

0

9017 20 39

Kihúzó műszer

2,7

0

9017 20 90

Matematikai számolóműszer és -eszköz, beleértve a logarlécet, logartár csát
és hasonlókat (a számológép kivételével)

2,7

0

9017 30 10

Mikrométer és körző

2,7

0

9017 30 90

Tolómérce (a beállítószerkezet nélküli tolómérce kivételével)

2,7

0

9017 80 10

Mérőrúd és mérőszalag és skálabeosztások

2,7

0

9017 80 90

Máshol nem említett kézi hosszúságmérő műszerek

2,7

0

9017 90 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék rajzoló-, kihúzó- vagy mate
matikai számolóműszerhez és -eszközhöz és kézi hosszúságmérő esz
közhöz

2,7

0

9018 11 00

Elektrokardiográf

mentes

0

9018 12 00

Ultrahangos képfelbontó készülék

mentes

0

9018 13 00

Mágneses rezonancia leképező készülék

mentes

0

9018 14 00

Szcintigráfiai készülék

mentes

0

9018 19 10

Két vagy több fiziológiai jellemzőt egyidejűleg mérő elektro-diagnoszti kai
készülék

mentes

0
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9018 19 90

Elektro-diagnosztikai készülék, beleértve a funkcionális kivizsgáló vagy
fiziológiai jellemzőket ellenőrző berendezést is (az elektro-kardiográf,
ultrahangos képfelbontó készülék, mágnesesrezonancia-leképező készü lék,
szcintigráfiai készülék, valamint két vagy több fiziológiai jellemzőt
egyidejűleg mérő készülék kivételével)

mentes

0

9018 20 00

Az orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi tudományágban hasz nált,
ultraibolya vagy infravörös sugárral működő készülék

mentes

0

9018 31 10

Az orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi tudományágban használt
fecskendő, tűvel is, műanyagból

mentes

0

9018 31 90

Az orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi tudományágban használt
fecskendő, tűvel is (a műanyagból készült kivételével)

mentes

0

9018 32 10

Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi cső alakú fémtű

mentes

0

9018 32 90

Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi sebészeti tű

mentes

0

9018 39 00

Az orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi tű, katéter, kanül és ha
sonló (a fecskendő, cső alakú fémtű és sebészeti tű kivételével)

mentes

0

9018 41 00

Fogászati fúrógép, más fogászati felszereléssel közös alapra szerelve is

mentes

0

9018 49 10

Marófúró, csiszolókorong, fúró és kefe fogászati fúrógéphez

mentes

0

9018 49 90

A fogászatban használt máshol nem említett műszer és készülék

mentes

0

9018 50 10

Máshol nem említett nem optikai szemészeti műszer és készülék

mentes

0

9018 50 90

Máshol nem említett szemészeti műszer és készülék

mentes

0

9018 90 10

Vérnyomásmérő műszer és készülék

mentes

0

9018 90 20

Orvosi, sebészeti vagy állatorvosi endoszkóp

mentes

0

9018 90 30

Vesedializáló berendezés (művese, vesegép és dializátor)

mentes

0

9018 90 41

Ultrahangos diatermikus készülék

mentes

0

9018 90 49

Diatermikus készülék (az ultrahangos és ultraibolya vagy infravörös ké
szülék kivételével)

mentes

0
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9018 90 50

Orvosi transzfúziós készülék

mentes

0

9018 90 60

Altatási eszközök és műszerek

mentes

0

9018 90 70

Ultrahangos kőzúzó készülék

mentes

0

9018 90 75

Idegstimulációs készülék

mentes

0

9018 90 85

Az orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi tudományágban használt
máshol nem említett műszer és készülék

mentes

0

9019 10 10

Elektromos, vibrációs masszírozó készülék

mentes

0

9019 10 90

Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai
képességvizsgáló készülék (az elektromos, vibrációs masszírozó készü lék
kivételével)

mentes

0

9019 20 00

ózon-, oxigén- és aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más
gyógyászati lélegeztetőkészülék

mentes

0

9020 00 00

Légzőkészülék és gázálarc (a sem mechanikus részekkel, sem cserélhető
szűrőkkel nem rendelkező védőálarc és a mesterséges lélegeztető vagy más
gyógyászati lélegetetőkészülék kivételével)

1,7

0

9021 10 10

Ortopédiai készülék

mentes

0

9021 10 90

Sín és törésnél alkalmazható más segédeszköz

mentes

0

9021 21 10

Műfog műanyagból

mentes

0

9021 21 90

Műfog műanyagtól eltérő anyagból

mentes

0

9021 29 00

Fogpótlás (a műfog kivételével)

mentes

0

9021 31 00

Mesterséges ízület ortopédiai célra

mentes

0

9021 39 10

Műszem

mentes

0

9021 39 90

Műtestrész (a műfog, fogpótlás, a mesterséges ízület és a műszem kivé
telével)

mentes

0

9021 40 00

Nagyothalló-készülék (az alkatrész és tartozék kivételével)

mentes

0

9021 50 00

Szívritmus-szabályozó készülék (pacemaker) (az alkatrész és tartozék
kivételével)

mentes

0

9021 90 10

Nagyothalló készülék máshol nem említett alkatrészei és tartozékai

mentes

0
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9021 90 90

Fogyatékosság vagy rokkantság korrigálására szolgáló és testen visel hető,
vagy hordozható vagy szervezetbe beültethető készülék (a műtest rész, a
hallókészülék (annak részei és tartozékai is) és teljes szívritmus- szabályozó
készülék [pacemaker] kivételével)

mentes

0

9022 12 00

Komputertomográf készülék

mentes

0

9022 13 00

Röntgensugár használatán alapuló berendezés fogászati célra

mentes

0

9022 14 00

Röntgensugár használatán alapuló berendezés orvosi, sebészeti vagy ál
latorvosi célra (a fogászati célra használt és a komputertomográf készü lék
kivételével)

mentes

0

9022 19 00

Röntgensugár használatán alapuló berendezés (az orvosi, sebészeti, fo
gászati vagy állatorvosi célra használt kivételével)

mentes

0

9022 21 00

Alfa-, béta- vagy gammasugárzáson alapuló berendezés orvosi, sebé szeti,
fogászati vagy állatorvosi célra

mentes

0

9022 29 00

Alfa-, béta- vagy gammasugárzáson alapuló berendezés (az orvosi, se
bészeti, fogászati vagy állatorvosi célra használt kivételével)

2,1

0

9022 30 00

Röntgencső

2,1

0

9022 90 10

Röntgen-átvilágítóernyő és röntgensugár-erősítő ernyő; sugárzás ellen védő
lap és rács

2,1

0

9022 90 90

Röntgengenerátor a röntgencső kivételével, nagyfeszültségű generátor,
vezérlőtábla és -asztal, vizsgáló- vagy kezelőasztal, szék és hasonló, és a
9022 vtsz. alá tartozó készülék máshol nem említett általános alkat része
és tartozéka

2,1

0

9023 00 10

Fizikai, kémiai és technikai tantárgyak oktatásánál használt műszer, ké
szülék, eszköz és modell

1,4

0

9023 00 80

Bemutatási (pl. kiállítási vagy oktatási stb.), szemléltető célra szolgáló
műszer, készülék, eszköz és modell, amely más felhasználásra alkalmat lan
(a 8805 vtsz. alá tartozó repülőkiképző földi berendezés, a 9705
vtsz. alá tartozó gyűjteménydarab és a 9706 vtsz. alá tartozó, 100 évnél
idősebb régiség, valamint a fizikai, kémiai és technikai tan tárgyak
oktatásánál használt típusok kivételével)

1,4

0

9024 10 10

Fémek mechanikai jellemzőit vizsgáló elektronikus gép és készülék

3,2

0

9024 10 91

Fémek mechanikai jellemzőit vizsgáló gép és készülék, általános vagy
szakítóvizsgálat céljára, nem elektronikus

2,1

0

9024 10 93

Fémek keménységvizsgálatára szolgáló gép és készülék, nem elektroni kus

2,1

0

9024 10 99

Fémek mechanikai jellemzőit vizsgáló gép és készülék, nem elektroni kus
(az általános, illetve szakítóvizsgálatra vagy keménységvizsgálatra szolgáló
kivételével)

2,1

0

726

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

9024 80 10

Anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálatára szolgáló elektroni kus
gép és készülék (a fémvizsgáló kivételével)

3,2

0

9024 80 91

Textil, papír vagy karton mechanikai jellemzőit vizsgáló gép és készü lék,
nem elektronikus

2,1

0

9024 80 99

Anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálatára szolgáló nem elekt
ronikus gép és készülék (a fém-, a textil-, a papír- vagy a kartonvizsgáló
kivételével)

2,1

0

9024 90 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék anyagok mechanikai tulaj
donságainak vizsgálatára szolgáló géphez és készülékhez

2,1

0

9025 11 20

Orvosi vagy állategészségügyi lázmérő, folyadékkal töltött közvetlen le
olvasású

mentes

0

9025 11 80

Folyadékkal töltött, közvetlen leolvasású hőmérő, más műszerrel nem
kombinálva (orvosi és állat-egészségügyi lázmérő kivételével)

2,8

0

9025 19 20

Hőmérő és pirométer más műszerrel nem kombinálva, elektronikus

3,2

0

9025 19 80

Hőmérő és pirométer más műszerrel nem kombinálva, nem elektroni kus
(a folyadékkal töltött, közvetlen leolvasású hőmérő kivételével)

2,1

0

9025 80 20

Barométer, más műszerrel nem kombinálva

2,1

0

9025 80 40

Fajsúlymérő, areométer és hasonló, folyadékban úszó mérőműszer, hig
rométer és pszichrométer, egymással vagy hőmérővel vagy barométer rel
kombinálva is, elektronikus

3,2

0

9025 80 80

Fajsúlymérő, areométer és hasonló, folyadékban úszó mérőműszer, hig
rométer és pszichrométer, egymással vagy hőmérővel vagy barométer rel
kombinálva is, nem elektronikus

2,1

0

9025 90 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék fajsúlymérőhöz, areométer hez
és hasonló, folyadékban úszó mérőműszerhez, hőmérőhöz, piro
méterhez, barométerhez, higrométerhez és pszichrométerhez

3,2

0

9026 10 21

Folyadék áramlásának vagy szintjének mérésére vagy ellenőrzésére szol gáló
elektronikus áramlásmérő (a mérőműszer és a szabályozó kivételé vel)

mentes

0

9026 10 29

Folyadék áramlásának vagy szintjének mérésére vagy ellenőrzésére szol gáló
elektronikus műszer és készülék (az áramlásmérő, a mérőműszer és a
szabályozó kivételével)

mentes

0

9026 10 81

Folyadék áramlásának vagy szintjének mérésére vagy ellenőrzésére szol gáló
nem elektronikus áramlásmérő (a mérőműszer és a szabályozó ki
vételével)

mentes

0

9026 10 89

Folyadék áramlásának vagy szintjének mérésére vagy ellenőrzésére szol gáló
nem elektronikus műszer és készülék (az áramlásmérő, a mérőmű szer és a
szabályozó kivételével)

mentes

0

9026 20 20

Folyadék vagy gáz nyomásának mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló
elektronikus műszer és készülék (a szabályozó kivételével)

mentes

0

727

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

9026 20 40

Spirál vagy fém diafragma típusú nyomásmérő

mentes

0

9026 20 80

Folyadék vagy gáz nyomásának mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló nem
elektronikus műszer és készülék (a spirál vagy fém diafragma tí pusú
nyomásmérő és a szabályozók kivételével)

mentes

0

9026 80 20

Folyadék vagy gáz változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére
szolgáló, máshol nem említett elektronikus műszer és készülék

mentes

0

9026 80 80

Folyadék vagy gáz változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére
szolgáló, máshol nem említett nem elektronikus műszer és készülék

mentes

0

9026 90 00

Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más vál
tozó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és
készülék máshol nem említett alkatrésze és tartozéka

mentes

0

9027 10 10

Elektronikus gáz- vagy füstanalizátor

2,5

0

9027 10 90

Nem elektronikus gáz- vagy füstanalizátor

2,5

0

9027 20 00

Kromatográf és elektroforézises műszer

mentes

0

9027 30 00

Spektrométer, spektrofotométer és spektrográf, amely optikai kisugár
zással működik, mint pl. ultraibolya, látható, infravörös sugárzás

mentes

0

9027 50 00

Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer, amely ultra
ibolya, látható, infravörös optikai kisugárzással működik (a spektromé ter,
spektrofotométer, spektrográf és a gáz- vagy füstanalizátor kivételé vel)

mentes

0

9027 80 05

Megvilágítási-időmérő

2,5

0

9027 80 11

Elektronikus pH mérõ, rH mérő és más mérőeszköz a vezetőképesség
mérésére

mentes

0

9027 80 13

A félvezető anyagok vagy folyadékkristályos kijelző (LCD) hordozó
vagy a társított szigetelő és vezető rétegek fizikai tulajdonságainak mér
tékeit a félvezető és a folyadékkristályos kijelzők (LCD) gyártása során
mérő elektronikus készülék

mentes

0

9027 80 17

Fizikai vagy vegyi analízisre vagy viszkozitás, porozitás, nyúlás, felületi
feszültség vagy hasonló jellemzők mérésére, vagy hő-, hang- vagy fény
mennyiség mérésére szolgáló, máshol nem említett elektronikus készü lék
és műszer

mentes

0

9027 80 91

Nem elektronikus viszkozitás, porozitás és nyúlásmérő

mentes

0

9027 80 93

A félvezető anyagok vagy folyadékkristályos kijelző (LCD) hordozó
vagy a társított szigetelő és vezető rétegek fizikai tulajdonságainak mér
tékeit a félvezető és a folyadékkristályos kijelzők (LCD) gyártása során
mérő nem elektronikus készülék

mentes

0
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9027 80 97

Fizikai vagy vegyi analízisre vagy felületi feszültség vagy hasonló jel
lemzők meghatározására, vagy hő- vagy hangmennyiség mérésére szol
gáló, máshol nem említett nem elektronikus készülék és műszer

mentes

0

9027 90 10

Mikrotom

2,5

0

9027 90 50

Fizikai vagy vegyi analízisre, viszkozitás, porozitás, nyúlás, felületi fe
szültség vagy hasonló jellemzők mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló
készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer), vagy hő-,
hang- vagy fénymennyiség mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló készülék
és műszer máshol nem említett alkatrésze és tartozéka (a gáz- vagy
füstelemző készülék kivételével)

mentes

0

9027 90 80

Mikrotom vagy gáz-, vagy füstelemző készülék máshol nem említett al
katrésze és tartozéka

2,5

0

9028 10 00

Gázmérő, beleértve az ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszközt is

2,1

0

9028 20 00

Folyadékmérő, beleértve az ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszközt is

2,1

0

9028 30 11

Egyfázisú, váltóáramú elektromosáram-mérő, beleértve az ezek hitelesí
tésére szolgáló mérőeszközt is

2,1

0

9028 30 19

Többfázisú, váltóáramú elektromosáram-mérő, beleértve az ezek hitel
esítésére szolgáló mérőeszközt is

2,1

0

9028 30 90

Egyenáramú elektromosáram-mérő, beleértve az ezek hitelesítésére
szolgáló mérőeszközt is

2,1

0

9028 90 10

Máshol nem említett alkatrész és tartozék elektromosáram-mérőhöz

2,1

0

9028 90 90

Máshol nem említett alkatrész és tartozék gáz- vagy folyadékmérőhöz

2,1

0

9029 10 00

Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépész
számláló és hasonló készülék (a gáz, folyadék vagy elektromos áram
mérésére szolgáló kivételével)

1,9

0

9029 20 31

Sebességmérő közúti járműhöz

2,6

0

9029 20 38

Sebességmérő és tachométer (a közúti járműhöz való kivételével)

2,6

0

9029 20 90

Stroboszkóp

2,6

0

9029 90 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék fordulatszámlálóhoz, termék
számlálóhoz, taxiórához, kilométer-számlálóhoz, lépésszámlálóhoz és
hasonló készülékhez, sebességmérőhöz, tachométerhez, stroboszkóp hoz

2,2

0

9030 10 00

Ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és ké
szülék

4,2

0

9030 20 10

Katódsugaras oszcilloszkópok és oszcillográfok

4,2

0
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9030 20 30

Oszcilloszkópok és oszcillográfok regisztrálóval (a katódsugaras oszcil
loszkópok és oszcillográfok kivételével)

mentes

0

9030 20 91

Elektronikus oszcilloszkópok és oszcillográfok regisztráló nélkül (a ka
tódsugaras oszcilloszkópok és oszcillográfok kivételével)

mentes

0

9030 20 99

Nem elektronikus oszcilloszkópok és oszcillográfok regisztráló nélkül (a
katódsugaras oszcilloszkópok és oszcillográfok kivételével)

2,1

0

9030 31 00

Feszültség-, áram-, ellenállás- vagy elektromosteljesítmény-mérő univer zális
mérőműszer (multiméter) regisztráló nélkül

4,2

0

9030 32 00

Univerzális mérőműszer regisztrálóval

mentes

0

9030 33 10

Elektronikus feszültség-, áram-, ellenállás- vagy teljesítménymérő vagy
ellenőrző műszer és készülék, regisztráló nélkül (univerzális mérőmű szer,
oszcilloszkóp és oszcillográf kivételével)

4,2

0

9030 33 91

Feszültségmérő regisztráló nélkül

2,1

0

9030 33 99

Nem elektronikus feszültség-, áram-, ellenállás- vagy teljesítménymérő
vagy ellenőrző műszer és készülék, regisztráló nélkül (az univerzális
mérőműszer, a feszültségmérő, az oszcilloszkóp és az oszcillográf kivé
telével)

2,1

0

9030 39 00

Feszültség-, áram-, ellenállás- vagy teljesítménymérő vagy ellenőrző
műszer és készülék, regisztrálóval (az univerzális mérőműszer, az osz
cilloszkóp és az oszcillográf kivételével)

mentes

0

9030 40 00

Elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és
készülék, kifejezetten telekommunikációs célra, pl. áthallásmérő, erő
sítésmérő műszer, torzítási együttható-mérő, pszofométer

mentes

0

9030 82 00

Műszer és készülék félvezető lemez vagy gyártmány mérésére vagy el
lenőrzésére

mentes

0

9030 84 00

Elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és
készülék, regisztrálóval (a kifejezetten telekommunikációs célra ter vezett
készülék, az univerzális mérőműszer, az oszcilloszkóp és az osz cillográf,
valamint a félvezető lemez vagy gyártmány mérésére vagy el lenőrzésére
szolgáló készülék kivételével)

mentes

0

9030 89 30

Máshol nem említett elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzé sére
szolgáló elektromos műszer és készülék, regisztráló nélkül

mentes

0

9030 89 90

Máshol nem említett elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzé sére
szolgáló műszer és készülék, regisztráló nélkül, nem elektronikus

2,1

0

9030 90 20

Máshol nem említett alkatrész és tartozék félvezető lemez vagy gyárt
mány mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszerhez és készülékhez

mentes

0

730

2007. évi KNkód

Megnevezés

Alapvám

Kategória

9030 90 85

Máshol nem említett alkatrész és tartozék elektromos mennyiségek mé
résére vagy ellenőrzésére, vagy ionizáló sugárzás kimutatására szolgáló
műszerhez és készülékhez (a félvezető lemez vagy gyártmány mérésére
vagy ellenőrzésére szolgáló műszer és készülék kivételével)

2,5

0

9031 10 00

Gép, mechanikus alkatrészek kiegyensúlyozására

2,8

0

9031 20 00

Vizsgálópad (próbapad) motorhoz, generátorhoz, szivattyúhoz stb.

2,8

0

9031 41 00

Optikai műszer és készülék félvezető lemez vagy eszköz vagy a félve
zető eszközök gyártásához használatos fotomaszk vagy hajszálvonalhálózatos lemez ellenőrzésére

mentes

0

9031 49 10

Profilvetítő

2,8

0

9031 49 90

A 90. árucsoportban máshol nem említett optikai műszer, készülék és gép
mérésre vagy ellenőrzésre

mentes

0

9031 80 32

Elektronikus műszer, készülék és gép félvezető lemez vagy eszköz vagy a
félvezető eszközök gyártásához használatos fotomaszk vagy hajszál vonalhálózatos lemez ellenőrzésére

2,8

0

9031 80 34

Geometriai mennyiségeket mérő vagy ellenőrző elektronikus műszer,
készülék és gép (a félvezető lemez vagy eszköz vagy a félvezető eszkö
zök gyártásához használatos fotomaszk vagy hajszálvonal-hálózatos le
mez ellenőrzésére szolgáló kivételével)

2,8

0

9031 80 38

A 90. árucsoportban máshol nem említett elektronikus műszer, készü lék
és gép mérésre vagy ellenőrzésre

4

0

9031 80 91

Geometriai mennyiségeket mérő vagy ellenőrző műszer, készülék és gép,
nem optikai, nem elektronikus (a kézi hosszúságmérő műszerek
kivételével)

2,8

0

9031 80 98

A 90. árucsoportban máshol nem említett nem elektronikus és nem
optikai műszer, készülék és gép mérésre vagy ellenőrzésre

4

0

9031 90 20

Máshol nem említett alkatrész és tartozék félvezető lemez vagy eszköz
vagy a félvezető eszközök gyártásához használatos fotomaszk vagy a
hajszálvonal-hálózatos lemezek ellenőrzésére szolgáló készülékhez, il letve
a félvezető lemezeken a felületi szemcsés szennyeződést mérő op tikai
eszközökhöz és műszerekhez

mentes

0

9031 90 30

Máshol nem említett alkatrész vagy tartozék a félvezető lemez vagy
eszköz vagy a félvezető eszközök gyártásához használatos fotomaszk vagy
hajszálvonal-hálózatos lemez ellenőrzésére szolgáló elektronikus
műszerhez, készülékhez és géphez

2,8

0

9031 90 85

Máshol nem említett alkatrész és tartozék mérő- vagy ellenőrző mű
szerhez, készülékhez és géphez

2,8

0
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9032 10 20

Elektronikus termosztát

2,8

0

9032 10 81

Nem elektronikus termosztát, automata szabályozó- vagy ellenőrző
műszer és készülék, elektromos kioldó készülékkel

2,1

0

9032 10 89

Nem elektronikus termosztát, elektromos kioldó készülék nélkül

2,1

0

9032 20 00

Manosztát (a 8481 vtsz. alá tartozó csap, csapszerelvény és szelep kivé
telével)

2,8

0

9032 81 00

Hidraulikus vagy pneumatikus szabályozó- vagy ellenőrző műszer és
készülék (a manosztát és a 8481 vtsz. alá tartozó csap, csapszerelvény és
szelep kivételével)

2,8

0

9032 89 00

Szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék (a hidraulikus vagy
pneumatikus, a manosztát és a 8481 vtsz. alá tartozó csap, csapszerel vény
és szelep kivételével)

2,8

0

9032 90 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék szabályozó- vagy ellenőrző
műszerhez és készülékhez

2,8

0

9033 00 00

A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy más berendezés
máshol nem említett alkatrésze és tartozéka

3,7

0

9101 11 00

Elektromosan működő karóra nemesfémből vagy nemesfémmel plattí 4,5 MIN 0,3 EUR p/
rozott fémből, beépített stopperórával is, csak mechanikus kijelzővel (az st MAX 0,8 EUR p/st
acél hátlappal rendelkező kivételével)

0

9101 19 00

Elektromosan működő karóra nemesfémből vagy nemesfémmel plattí 4,5 MIN 0,3 EUR p/
rozott fémből, beépített stopperórával is, opto-elektronikus kijelzővel és st MAX 0,8 EUR p/st
kombinált mechanikus és opto-elektronikus kijelzővel (az acél hát lappal
rendelkező kivételével)

0

9101 21 00

Karóra nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből, beépített 4,5 MIN 0,3 EUR p/
stopperórával is, automata felhúzóval (az acél hátlappal rendelkező ki st MAX 0,8 EUR p/st
vételével)

0

9101 29 00

Karóra nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből, beépített 4,5 MIN 0,3 EUR p/
stopperórával is, csak kézi felhúzóval (az acél hátlappal rendelkező ki st MAX 0,8 EUR p/st
vételével)

0

9101 91 00

Elektromos zsebóra és hasonló, beleértve a stopperórát is, nemesfémből 4,5 MIN 0,3 EUR p/
vagy nemesfémmel plattírozott fémből (az acél hátlappal rendelkező és a st MAX 0,8 EUR p/st
karóra kivételével)

0

9101 99 00

Zsebóra és hasonló, beleértve a stopperórát is, nemesfémből vagy ne 4,5 MIN 0,3 EUR p/
mesfémmel plattírozott fémből, kézi vagy automata felhúzóval (az acél st MAX 0,8 EUR p/st
hátlappal rendelkező és a karóra kivételével)

0
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9102 11 00

Elektromosan működő karóra, beépített stopperórával is, csak mechani kus 4,5 MIN 0,3 EUR p/
kijelzővel (a nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült st MAX 0,8 EUR p/st
kivételével)

0

9102 12 00

Elektromosan működő karóra, beépített stopperórával is, csak opto- 4,5 MIN 0,3 EUR p/
elektronikus kijelzővel (a nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott st MAX 0,8 EUR p/st
fémből készült kivételével)

0

9102 19 00

Elektromosan működő karóra, beépített stopperórával is, kombinált 4,5 MIN 0,3 EUR p/
mechanikus és opto-elektronikus kijelzővel (a nemesfémből vagy ne st MAX 0,8 EUR p/st
mesfémmel plattírozott fémből készült kivételével)

0

9102 21 00

Karóra, beépített stopperórával is, automata felhúzóval (a nemesfémből vagy 4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAX 0,8 EUR p/st
nemesfémmel plattírozott fémből készült kivételével)

0

9102 29 00

Karóra, beépített stopperórával is, kézi felhúzóval (a nemesfémből vagy
nemesfémmel plattírozott fémből készült kivételével)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAX 0,8 EUR p/st

0

9102 91 00

Elektromos zsebóra és hasonló, beleértve a stopperórát is (a nemesfém ből
vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült kivételével)

4,5 MIN 0,3 EUR p/
st MAX 0,8 EUR p/st

0

9102 99 00

Zsebóra és hasonló, beleértve a stopperórát is, kézi vagy automata fel 4,5 MIN 0,3 EUR p/
húzóval (a nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült st MAX 0,8 EUR p/st
kivételével)

0

9103 10 00

Elektromosan működő óra kisóraszerkezettel (a karóra, zsebóra és a
9101 vagy 9102 vtsz. alá tartozó más óra, valamint a 9104 vtsz. alá
tartozó, műszerfalba beépítésre alkalmas óra és hasonló kivételével)

4,7

0

9103 90 00

Óra kisóraszerkezettel (az elektromosan működő, a karóra, zsebóra és a
9101 vagy 9102 vtsz. alá tartozó más óra, valamint a 9104 vtsz. alá
tartozó, műszerfalba beépítésre alkalmas óra és hasonló kivételével)

4,7

0

9104 00 00

Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi,
vízi vagy más járműhöz

3,7

0

9105 11 00

Elektromosan működő ébresztőóra

4,7

0

9105 19 00

Ébresztőóra (az elektromosan működő kivételével)

3,7

0

9105 21 00

Elektromosan működő falióra

4,7

0

9105 29 00

Falióra (az elektromosan működő kivételével)

3,7

0
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9105 91 00

Elektromosan működő óra (a karóra, zsebóra és a 9101 vagy 9102
vtsz. alá tartozó más óra, a 9103 vtsz. alá tartozó óra kisóraszer kezettel
és a 9104 vtsz. alá tartozó, műszerfalba beépítésre alkalmas óra és
hasonló, az ébresztőóra és a falióra kivételével)

4,7

0

9105 99 10

Bútorra vagy kandallóra helyezhető óra, nem elektromosan működő (az
ébresztőóra kivételével)

3,7

0

9105 99 90

Nem elektromosan működő óra (a karóra, zsebóra és a 9101 vagy 9102
vtsz. alá tartozó más óra, a 9103 vtsz. alá tartozó óra kisóraszer kezettel
és a 9104 vtsz. alá tartozó, műszerfalba beépítésre alkalmas óra és
hasonló, az ébresztőóra, a falióra és a bútorra vagy kandallóra helyezhető
óra kivételével)

3,7

0

9106 10 00

Időszámláló és időregisztráló

4,7

0

9106 90 10

Időzítő és időtartammérő óra és hasonlók

4,7

0

9106 90 80

Időpont-regisztráló készülék és időtartam mérésére, regisztrálására vagy más
módon történő jelzésére szolgáló készülék, óraszerkezettel vagy
kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral (a 9101–9105 vtsz. alá tar tozó
óra, az időszámláló, időregisztráló, időzítő és időtartammérő óra és
hasonlók kivételével)

4,7

0

9107 00 00

Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő
időkapcsoló

4,7

0

9108 11 00

Elektromosan működő kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt, csak
mechanikus kijelzővel vagy mechanikus kijelző felszerelésére szol gáló
szerkezettel ellátva

4,7

0

9108 12 00

Elektromosan működő kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt, csak
opto-elektronikus kijelzővel

4,7

0

9108 19 00

Elektromosan működő kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt,
kombinált opto-elektronikus és mechanikus kijelzővel, számlappal és
mutatóval is

4,7

0

9108 20 00

Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt, automata felhúzóval

5 MIN 0,17 EUR p/
st

0

9108 90 00

Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt, csak kézi felhúzóval

5 MIN 0,17 EUR p/
st

0

9109 11 00

Ébresztőóra elektromosan működő óraszerkezete, teljes (komplett) és
összeszerelt, ébresztőórához (a kisóraszerkezet kivételével)

4,7

0

9109 19 00

Elektromosan működő óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt (az
ébresztőóra és a kisóraszerkezet kivételével)

4,7

0
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4,7

0

9109 90 00

Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt (az elektromosan mű ködő
és a kisóraszerkezet kivételével)

9110 11 10

Komplett kisóraszerkezet vagy óraszerkezet, nem összeszerelve vagy
részben összeszerelve (szerkezetkészlet), lendítőkerékkel és hajszálrugó val

5 MIN 0,17 EUR p/
st

0

9110 11 90

Komplett kisóraszerkezet vagy óraszerkezet, nem összeszerelve vagy
részben összeszerelve (szerkezetkészlet), (a lendítőkerékkel és hajszálru góval
ellátott kivételével)

4,7

0

9110 12 00

Nem teljes kisóraszerkezet, összeszerelve

3,7

0

9110 19 00

Nyers óraszerkezet

4,7

0

9110 90 00

Komplett, nem összeszerelt vagy részben összeszerelt óraszerkezet
(szerkezetkészlet); nem teljes óraszerkezet, összeszerelve (a nyers óra
szerkezet és kisóraszerkezet kivételével)

3,7

0

9111 10 00

Tok a 9101 vagy 9102 vtsz. alá tartozó karórához, zsebórához és más
órához, nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAX 4,6

0

9111 20 00

Tok a 9101 vagy 9102 vtsz. alá tartozó karórához, zsebórához és más
órához, nem nemesfémből, arannyal vagy ezüsttel lemezelve is

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAX 4,6

0

9111 80 00

Tok a 9101 vagy 9102 vtsz. alá tartozó karórához, zsebórához és más
órához, nemesfémtől eltérő anyagból, nemesfémmel vagy nem nemes
fémmel plattírozva

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAX 4,6

0

9111 90 00

Órához és kisórához, valamint a 9101 vagy 9102 vtsz. alá tartozó kar
órához, zsebórához és más órához való tok máshol nem említett részei

0,5 EUR p/st MIN
2,7 MAX 4,6

0

9112 20 00

Órához és kisórához való tok (a 9101 vagy 9102 vtsz. alá tartozó kar
órához, zsebórához és más órához való kivételével)

2,7

0

9112 90 00

Máshol nem említett alkatrész órához és kisórához való tokhoz (a
9101 vagy 9102 vtsz. alá tartozó karórához, zsebórához és más órá hoz
való kivételével)

2,7

0

9113 10 10

Máshol nem említett karóracsat, -szíj, -karkötő és alkatrésze, nemesfém ből

2,7

0

9113 10 90

Szíj, szalag és karkötő karórához és ezek máshol nem említett alkatré sze
nemesfémmel plattírozott fémből

3,7

0

9113 20 00

Szíj, szalag és karkötő karórához és ezek máshol nem említett alkatré sze
nem nemesfémből, arannyal vagy ezüsttel lemezelve is

6

0

9113 90 10

Szíj, szalag és karkötő karórához és ezek alkatrésze, bőrből vagy mes
terséges vagy rekonstruált bőrből

6

0

9113 90 80

Szíj, szalag és karkötő karórához és ezek máshol nem említett alkatré sze

6

0
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9114 10 00

Órarugó, beleértve a hajszálrugót is

3,7

0

9114 20 00

Kő órához (az óratokhoz való drágakő kivételével)

2,7

0

9114 30 00

Számlap órához

2,7

0

9114 40 00

Alaplemez és híd órához

2,7

0

9114 90 00

Máshol nem említett óraalkatrész

2,7

0

9201 10 10

Új pianínó

4

0

9201 10 90

Használt pianínó

4

0

9201 20 00

Nagy zongora

4

0

9201 90 00

Csembaló és más húros hangszer billentyűs szerkezettel (a zongora ki
vételével)

4

0

9202 10 10

Hegedű

3,2

0

9202 10 90

Vonós húros hangszer (a hegedű kivételével)

3,2

0

9202 90 30

Gitár

3,2

0

9202 90 80

Mandolin, citera és más húros hangszer (a billentyűs szerkezetű, a vonós és a
gitár kivételével)

3,2

0

9205 10 00

Rézfúvós hangszer

3,2

0

9205 90 10

Tangóharmonika és hasonló hangszer

3,7

0

9205 90 30

Szájharmonika

3,7

0

9205 90 50

Manuális orgona; harmónium és hasonló billentyűs hangszer szabad
fémsíppal (a húros hangszerek kivételével)

3,2

0

9205 90 90

Fúvós hangszerek (a rézfúvós hangszerek, a tangóharmonika és hasonló
hangszerek, a szájharmonika, a manuális orgona, a harmónium és a ha
sonló szabad fémsípos billentyűs hangszerek kivételével)

3,2

0

9206 00 00

Ütőhangszer, pl. dob, xilofon, cintányér, kasztanyetta, maraka

3,2

0
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9207 10 10

Orgona, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik

3,2

0

9207 10 30

Digitális zongora, billentyűkkel

3,2

0

9207 10 50

Szintetizátor, billentyűkkel

3,2

0

9207 10 80

Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik, bil
lentyűkkel (az orgona, digitális zongora, szintetizátor és tangóharmo nika
kivételével)

3,2

0

9207 90 10

Gitár, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik

3,7

0

9207 90 90

Harmonika és billentyű nélküli hangszer, amelyben a hangot elektro mos
úton keltik vagy erősítik (a gitár kivételével)

3,7

0

9208 10 00

Zenélődoboz

2,7

0

9208 90 00

Kintorna, verkli, éneklő műmadár, zenefűrész és a 92. árucsoportban más
vtsz. alá nem tartozó egyéb hangszer; mindenfajta hívogató és csa logató
eszköz; síp, tülök és szájjal fújható más hangjelzőeszköz

3,2

0

9209 30 00

Hangszerhúr

2,7

0

9209 91 00

Máshol nem említett zongoraalkatrész és -tartozék

2,7

0

9209 92 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék billentyű nélküli húros hang
szerhez (kivéve a húrt és az olyan hangszerhez valókat, amelyben a
hangot elektromos úton keltik vagy erősítik)

2,7

0

9209 94 00

Máshol nem említett alkatrész és tartozék olyan hangszerhez, amelyben a
hangot elektromos úton keltik vagy erősítik

2,7

0

9209 99 20

Máshol nem említett alkatrész és tartozék klarinéthoz, trombitához,
dudához, manuális orgonához, harmóniumhoz és hasonló, szabad fém
sípos billentyűs hangszerhez, tangóharmonikához és hasonló hangsze
rekhez, szájharmonikához és a 9205 vtsz. alá tartozó más rézfúvós
hangszerhez

2,7

0

9209 99 40

Metronóm, hangvilla és hangolósíp

3,2

0

9209 99 50

Mechanikus szerkezet zenélődobozhoz

1,7

0

9209 99 70

Máshol nem említett alkatrész és tartozék hangszerhez (pl. (pl. kártya,
lemez, tekercs mechanikus hangszerhez), kintornához, verklihez és más
hangszerhez (a metronóm, hangvilla, hangolósíp, zenélődobozhoz való
mechanikus szerkezet, hangszerhúr, valamint a zongorához valók, a bil
lentyű nélküli húros hangszerhez valók, manuális orgonához, harmó
niumhoz és hasonló billentyűs és fúvós hangszerekhez valók kivételé vel)

2,7

0
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9301 11 00

Önjáró tüzérségi fegyver, (pl. ágyú, tarack és mozsárágyú)

mentes

0

9301 19 00

Nem önjáró tüzérségi fegyver, (pl. ágyú, tarack és mozsárágyú)

mentes

0

9301 20 00

Rakétakilövők; lángszórók; gránátvetők; torpedócsövek és hasonló ki lövő
eszközök

mentes

0

9301 90 00

Hadifegyver, beleértve a géppisztolyt is (a tüzérségi fegyver, rakétaki
lövő, lángszóró, gránátvető, torpedócső és hasonló kilövő eszköz, a
9302 vtsz. alá tartozó revolver és pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó vágóés szúrófegyver kivételével)

mentes

0

9302 00 00

Revolver és pisztoly (a 9303 vagy 9304 vtsz. alá tartozó, valamint a ha
dászati célú géppisztoly kivételével)

2,7

0

9303 10 00

Elöltöltős lőfegyver, nem töltények kilövésére szolgáló, és arra nem is
alkalmas

3,2

0

9303 20 10

Sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, egycsövű, sima
furatú (az elöltöltős lőfegyver és a rugós-, lég- vagy gázpuska kivételé
vel)

3,2

0

9303 20 95

Sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, egy vagy két
sima furattal huzagolt csővel kombinálva, és kétcsövű sima furatú lő
fegyver

3,2

0

9303 30 00

Sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, egy vagy több
huzagolt csővel (a rugós-, lég- vagy gázpuska kivételével)

3,2

0

9303 90 00

Robbanótöltettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet (a sporthoz,
vadászathoz vagy céllövéshez való fegyver, a 9302 vtsz. alá tartozó re
volver és pisztoly és a hadifegyver kivételével)

3,2

0

9304 00 00

Rugós-, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot és más nem tűzfegy
ver (a 9307 vtsz. alá tartozó kard, tőr, szurony és hasonló fegyver kivé
telével)

3,2

0

9305 10 00

Pisztoly és revolver máshol nem említett alkatrésze és tartozéka

3,2

0

9305 21 00

Sima cső a 9303 vtsz. alá tartozó, sporthoz, vadászathoz vagy céllövés hez
szolgáló fegyverhez

2,7

0

9305 29 00

A 9303 vtsz. alá tartozó, sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez szol
gáló fegyver máshol nem említett alkatrésze és tartozéka (a sörétes
fegyver csövének kivételével)

2,7

0

9305 91 00

A 9301 vtsz. alá tartozó hadifegyver máshol nem említett alkatrésze és
tartozéka

mentes

0

9305 99 00

A 9303 vagy 9304 vtsz. alá tartozó fegyverek és hasonlók máshol nem
említett alkatrésze és tartozéka (a 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy
sörétes fegyverhez valók kivételével)

2,7

0
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9306 21 00

Töltény simacsövű sörétes fegyverhez

2,7

0

9306 29 40

Tok sörétes fegyverhez való töltényhez

2,7

0

9306 29 70

Máshol nem említett simacsövű sörétes fegyverhez vagy puskához való
töltény alkatrésze; légpuskához való ólomtöltény

2,7

0

9306 30 10

A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a
9301 vtsz. alá tartozó géppisztolyhoz való töltény és ezek részei

2,7

0

9306 30 30

Katonai fegyverekhez való töltény és ezek részei

1,7

0

9306 30 91

Központi gyújtású töltény puska csövű vadászpuskához

2,7

0

9306 30 93

Peremgyújtású töltény puska csövű vadászpuskához

2,7

0

9306 30 97

Máshol nem említett töltény és ezek részei

2,7

0

9306 90 10

Bomba, gránát, torpedó, akna, lövedék és más lőszer és lövedék katonai
célokra, és ezek máshol nem említett része (a töltény kivételével)

1,7

0

9306 90 90

Máshol nem említett lőszer és lövedék, valamint ezek alkatrésze (a kato nai
célúak kivételével)

2,7

0

9307 00 00

Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver és ezek része, valamint
tartója (a nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült, a
vívótőr, a vadászkés és -tőr, kempingkés és a 8211 vtsz. alá tartozó más
kés, a bőrből vagy textilanyagból készült kardöv és hasonló és a
kardbojt kivételével)

1,7

0

9401 10 00

Ülés légi járműhöz

mentes

0

9401 20 00

Ülés gépjárműhöz

3,7

0

9401 30 10

Kárpitozott forgó ülőbútor változtatható ülésmagassággal, háttámlával,
görgőkkel vagy csúszkával (az orvosi, sebészeti és fogorvosi bútor kivé
telével)

mentes

0

9401 30 90

Forgó ülőbútor változtatható ülésmagassággal (a kárpitozott, a háttám lás,
a görgős vagy csúszkás, az orvosi, sebészeti és fogorvosi vagy az ál
latorvosi és fodrászati szék kivételével)

mentes

0

9401 40 00

Ággyá alakítható ülőbútor (a kerti ülőbútor és a kempingfelszerelés, va
lamint az orvosi, fogorvosi vagy sebészeti bútor kivételével)

mentes

0

9401 51 00

Ülőbútor bambusznádból vagy rotangnádból

5,6

0
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5,6

0

9401 59 00

Ülőbútor nádból, fűzfavesszőből vagy hasonló anyagból (a bambusz
nádból vagy rotangnádból készültek kivételével)

9401 61 00

Favázas kárpitozott ülőbútor (az ággyá alakítható kivételével)

mentes

0

9401 69 00

Favázas ülőbútor (a kárpitozott kivételével)

mentes

0

9401 71 00

Fémvázas kárpitozott ülőbútor (a légi járműhöz vagy gépjárműhöz való
ülés, a változtatható ülésmagasságú forgó ülőbútor és az orvosi,
fogorvosi vagy sebészeti bútor kivételével)

mentes

0

9401 79 00

Fémvázas ülőbútor (a kárpitozott, a változtatható ülésmagasságú forgó
ülőbútor és az orvosi, fogorvosi vagy sebészeti bútor kivételével)

mentes

0

9401 80 00

Máshol nem említett ülőbútor

mentes

0

9401 90 10

Máshol nem említett légi járműhöz való ülés

1,7

0

9401 90 30

Ülőbútor máshol nem említett fából készült alkatrésze

2,7

0

9401 90 80

Ülőbútor máshol nem említett, nem fából készült alkatrésze

2,7

0

9402 10 00

Fogorvosi, fodrász- vagy hasonló szék forgató, döntő- és emelőszerke
zettel, ezek máshol nem említett alkatrésze

mentes

0

9402 90 00

Műtőasztal, vizsgálóasztal és más orvosi, fogorvosi, sebészeti vagy álla
torvosi bútor (a fogorvosi vagy hasonló szék, a röntgenvizsgálathoz ter
vezett különleges asztal, valamint a hordágy és hordszék, beleértve a to
lóágyat is, kivételével)

mentes

0

9403 10 10

Hivatali rajzasztal, fém kerettel (a 9017 vtsz alá tartozó, rajzoláshoz való
felszereléssel ellátott asztal kivételével)

mentes

0

9403 10 51

Hivatali íróasztal, fém kerettel

mentes

0

9403 10 59

Hivatali fémbútor, legfeljebb 80 cm-es magasságú (az íróasztal és a rajz
asztal kivételével)

mentes

0

9403 10 91

Fémből készült hivatali szekrény ajtóval, redőnnyel vagy lehajtható asz
tallappal, 80 cm-t meghaladó magasságú

mentes

0

9403 10 93

Fémből készült iratgyűjtő, kartotéktároló és más célú fiókos szekrény, 80
cm-t meghaladó magasságú

mentes

0

9403 10 99

80 cm-t meghaladó magasságú hivatali fémbútor (a rajzasztal, a szek rény
ajtóval, redőnnyel vagy lehajtható asztallappal és az ülőbútor kivé telével)

mentes

0
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9403 20 20

Fémágy (a mechanikus felszereléssel ellátott kórházi ágy kivételével)

mentes

0

9403 20 80

Fémbútor (a hivatali, az orvosi, a sebészeti, a fogorvosi vagy az állator
vosi bútor, az ágy és az ülőbútor kivételével)

mentes

0

9403 30 11

Favázas hivatali íróasztal

mentes

0

9403 30 19

Hivatali fabútor, legfeljebb 80 cm-es magasságú (az íróasztal és az ülő
bútor kivételével)

mentes

0

9403 30 91

Hivatali szekrény, 80 cm-t meghaladó magasságú

mentes

0

9403 30 99

Hivatali fabútor, 80 cm-t meghaladó magasságú (a szekrény kivételével)

mentes

0

9403 40 10

Összeilleszthető konyhabútor-részegység

2,7

0

9403 40 90

Fa konyhabútor (az ülőbútor és az összeilleszthető konyhabútor-rész
egység kivételével)

2,7

0

9403 50 00

Fa hálószobabútor (az ülőbútor kivételével)

mentes

0

9403 60 10

Ebédlőben és nappali szobában használt fabútor (az ülőbútor kivételé vel)

mentes

0

9403 60 30

Üzletekben használt fabútor (az ülőbútor kivételével)

mentes

0

9403 60 90

Fabútor (a hivatali vagy üzletekben használt, a konyha-, az ebédlő-, a
nappali- és a hálószobabútor és az ülőbútor kivételével)

mentes

0

9403 70 00

Műanyag bútor (az orvosi, fogorvosi, sebészeti vagy állatorvosi bútor és az
ülőbútor kivételével)

mentes

0

9403 81 00

Bútor bambusznádból vagy rotangnádból (az ülőbútor és az orvosi, se
bészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor kivételével)

5,6

0

9403 89 00

Bútor nádból, fűzfavesszőből vagy hasonló anyagból (kivéve a bambusz
nádból, rotangnádból, fémből, fából és műanyagból készülteket, vala mint
az ülőbútorokat, az orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútort)

5,6

0

9403 90 10

Bútor máshol nem említett fémből készült alkatrésze (az ülőbútor és az
orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor kivételével)

2,7

0

9403 90 30

Bútor máshol nem említett fából készült alkatrésze (az ülőbútor kivéte
lével)

2,7

0

9403 90 90

Bútor máshol nem említett alkatrésze (a fémből vagy a fából készült al
katrész, az ülőbútor-alkatrész és az orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy ál
latorvosi bútor alkatrészei kivételével)

2,7

0
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9404 10 00

Ágybetét (matractartó) ágykerethez (az ülőbútorhoz való rugós belső
kivételével)

3,7

0

9404 21 10

Matrac habgumiból

3,7

0

9404 21 90

Matrac műanyag szivacsból

3,7

0

9404 29 10

Matrac rugós belsőrésszel

3,7

0

9404 29 90

Matrac bármilyen anyaggal párnázva vagy belsőleg szerelve (a habgumi ból
vagy műanyag szivacsból készült, a rugós belsőrésszel rendelkező, a
felfújható vagy vízzel tölthető matrac és párna kivételével)

3,7

0

9404 30 00

Hálózsák, az elektromosan fűtött is

3,7

0

9404 90 10

Tollal vagy pehellyel töltött ágyfelszerelés és hasonló lakberendezési cikk
(a matrac és hálózsák kivételével)

3,7

0

9404 90 90

Ágyfelszerelés és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bár
milyen anyaggal párnázva vagy belsőleg szerelve, vagy habgumiból
vagy műanyag szivacsból (a tollal vagy pehellyel töltöttek, az ágybetét,
matrac, hálózsák, felfújható vagy vízzel tölthető matrac és párna, a ta
karó vagy ágytakaró kivételével)

3,7

0

9405 10 21

Műanyagból készült, izzólámpával működő mennyezeti vagy fali elekt
romos világító-felszerelés

4,7

0

9405 10 28

Műanyagból készült, kisülési csővel működő mennyezeti vagy fali elekt
romos világító-felszerelés

4,7

0

9405 10 30

Mennyezeti vagy fali elektromos világító-felszerelés kerámiaanyagokból

4,7

0

9405 10 50

Csillár és más mennyezeti vagy fali elektromos világító-felszerelés üveg
ből

3,7

0

9405 10 91

Izzólámpával működő mennyezeti vagy fali elektromos világító-felsze
relés (a műanyagból, kerámiából vagy üvegből készültek kivételével)

2,7

0

9405 10 98

Kisülési csővel működő mennyezeti vagy fali elektromos világító-felsze
relés (a műanyagból, kerámiából vagy üvegből készültek kivételével)

2,7

0

9405 20 11

Elektromos asztali-, íróasztali-, éjjeliszekrény- vagy állólámpa műa
nyagból, izzólámpával működő

4,7

0

9405 20 19

Elektromos asztali-, íróasztali-, éjjeliszekrény- vagy állólámpa műa
nyagból, kisülési csővel működő

4,7

0

9405 20 30

Elektromos asztali, íróasztali, éjjeliszekrény- vagy állólámpa kerámiaa
nyagokból

4,7

0
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9405 20 50

Elektromos asztali, íróasztali, éjjeliszekrény- vagy állólámpa üvegből

3,7

0

9405 20 91

Elektromos asztali, íróasztali, éjjeliszekrény- vagy állólámpa, izzólámpá val
működő (a műanyagból, kerámiaanyagokból és üvegből készültek
kivételével)

2,7

0

9405 20 99

Elektromos asztali, íróasztali, éjjeliszekrény- vagy állólámpa, kisülési
csővel működő (a műanyagból, kerámiaanyagokból és üvegből készül tek
kivételével)

2,7

0

9405 30 00

Elektromos karácsonyfaégő-készlet

3,7

0

9405 40 10

Elektromos keresőlámpa és spotlámpa (a légi járművekhez, a gépjármű
vekhez vagy kerékpárokhoz valók, valamint a keresőlámpák kivételé vel)

3,7

0

9405 40 31

Máshol nem említett műanyagból készült, izzólámpával működő elekt
romos lámpa és világító-felszerelés

4,7

0

9405 40 35

Máshol nem említett műanyagból készült, elektromos lámpa és világ ítófelszerelés, fénycsövekhez használt fajta

4,7

0

9405 40 39

Máshol nem említett elektromos lámpa és világító felszerelés műa
nyagból

4,7

0

9405 40 91

Máshol nem említett izzólámpával működő elektromos lámpa és világ ítófelszerelés (a műanyagból készültek kivételével)

2,7

0

9405 40 95

Máshol nem említett elektromos lámpa és világító-felszerelés, fénycsö
vekhez használt fajta (a műanyagból készültek kivételével)

2,7

0

9405 40 99

Máshol nem említett elektromos lámpa és világító felszerelés (a műa
nyagból készültek kivételével)

2,7

0

9405 50 00

Máshol nem említett nem elektromos lámpa és világító felszerelés

2,7

0

9405 60 20

Megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó
jellegű fényforrással szerelve, műanyagból

4,7

0

9405 60 80

Megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó
jellegű fényforrással szerelve, műanyagtól eltérő anyagból

2,7

0

9405 91 11

Csiszolt üveg, lemez, golyó, körte alakú függődísz, virág formájú darab,
függő és hasonló cikk díszcsillárhoz

5,7

0

9405 91 19

Szóróernyő mennyezeti lámpához, gömb, csésze, lámpaernyő, búra, tu
lipán alakú darab és hasonló üvegből készült cikkek elektromos világ ítófelszereléshez (a csillár, a keresőlámpa és a spotlámpa kivételével)

5,7

0

9405 91 90

Lámpa és világító felszerelés, megvilágított jelzések, reklámfeliratok,
cégtáblák és hasonlók máshol nem említett alkatrésze üvegből

3,7

0

9405 92 00

Lámpa és világító felszerelés, megvilágított jelzések, reklámfeliratok,
cégtáblák és hasonlók máshol nem említett alkatrésze műanyagból

4,7

0
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9405 99 00

Lámpa és világító felszerelés, megvilágított jelzések, reklámfeliratok,
cégtáblák és hasonlók máshol nem említett alkatrésze

2,7

0

9406 00 11

Mobil lakóépület

2,7

0

9406 00 20

Előre gyártott épület teljesen vagy nagyrészt fából, teljes vagy már ösz
szeszerelt is (a mobil lakóépület kivételével)

2,7

0

9406 00 31

Előre gyártott üvegház, teljesen vagy nagyrészt vasból vagy acélból, tel jes
vagy már összeszerelt is

2,7

0

9406 00 38

Előre gyártott épület, teljesen vagy nagyrészt vasból vagy acélból, teljes
vagy már összeszerelt is (a mobil lakóépület és az üvegház kivételével)

2,7

0

9406 00 80

Előre gyártott épület, teljes vagy már összeszerelt is (a mobil lakóépület,
valamint a teljesen vagy nagyrészt fából, vasból vagy acélból készült ki
vételével)

2,7

0

9503 00 10

Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló kerekes játékok; játék baba
kocsik (a golyóscsapágyas normál kerékpár kivételével)

mentes

0

9503 00 21

Kizárólag embert ábrázoló játékbaba, felöltöztetve is

4,7

0

9503 00 29

Máshol nem említett rész és kiegészítő kizárólag embert ábrázoló játék
babához

mentes

0

9503 00 30

Villanyvonat, beleértve a vágányt, jelzőlámpát és más tartozékot is; ki
csinyített méretű „méretarányos” összeszerelhető modell készletben

mentes

0

9503 00 35

Építőkészlet és építőjáték műanyagból (a kicsinyített méretű összesze
relhető modell kivételével)

4,7

0

9503 00 39

Építőkészlet és építőjáték műanyagból (a műanyagból készült és a kicsi
nyített méretű összeszerelhető modell kivételével)

mentes

0

9503 00 41

Állat vagy nem ember formájú kitömött játék

4,7

0

9503 00 49

Állat vagy nem ember formájú játék (a kitömött kivételével)

mentes

0

9503 00 55

Játék hangszer és készülék

mentes

0

9503 00 61

Kirakós játék (puzzle) fából

mentes

0

9503 00 69

Kirakós játék (a fából készült kivételével)

4,7

0

9503 00 70

Játék készletben (a villanyvonat, beleértve a tartozékokat is, a kicsinyített
méretű összeszerelhető modell, építőkészlet és építőjáték és kirakós já ték
[puzzle] kivételével)

4,7

0
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9503 00 75

Motoros játék és modell műanyagból (a villanyvonat, kicsinyített mé retű
összeszerelhető modell és állat, ember vagy nem ember formájú játék
kivételével)

4,7

0

9503 00 79

Motoros játék és modell (a műanyagból készült, a villanyvonat, kicsi
nyített méretű összeszerelhető modell és állat, ember vagy nem ember
formájú játék kivételével)

mentes

0

9503 00 81

Játék fegyver

mentes

0

9503 00 85

Öntött kicsinyített modell fémből

4,7

0

9503 00 95

Máshol nem említett, műanyagból készült játék mechanikus alkatrész szel

4,7

0

9503 00 99

Máshol nem említett játék

mentes

0

9504 10 00

Televízióhoz kapcsolható videojáték

mentes

0

9504 20 10

Biliárdasztal

mentes

0

9504 20 90

Biliárd mindenféle felszerelése és tartozéka (a biliárdasztal kivételével)

mentes

0

9504 30 10

Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fi
zetőeszközzel működő képernyős játék

mentes

0

9504 30 30

Pénzérmékkel, bankjeggyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más
fizetőeszközzel működő flipper

mentes

0

9504 30 50

Pénzérmékkel, bankjeggyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más
fizetőeszközökkel működő nem képernyős játék (a képernyős játék, a
flipper és az automata tekepálya-felszerelés kivételével)

mentes

0

9504 30 90

Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más fi
zetőeszközökkel működő játék részei (az automata tekepálya-felszere
léshez való kivételével)

mentes

0

9504 40 00

Kártya

2,7

0

9504 90 10

Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegű

mentes

0

9504 90 90

Játékkaszinó-asztal, automata tekepálya-felszerelés és más szórakozóhe lyi,
asztali vagy társasjáték, beleértve a tivoli játékot (a pénzérmével,
bankjeggyel („papírpénzzel”), zsetonnal vagy hasonló cikkel működő já
ték, biliárd, televíziókészülékkel használható videojáték, kártya, verseny
jellegű elektromos autóverseny-készlet kivételével)

mentes

0

9505 10 10

Karácsonyi ünnepre használt cikk üvegből (az elektromos égőkészlet ki
vételével)

mentes

0
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9505 10 90

Karácsonyi ünnepre használt cikk (az üvegből készült, a gyertya és
elektromos izzókészlet, a természetes karácsonyfa és a karácsonyfa áll
vány kivételével)

2,7

0

9505 90 00

Máshol nem említett ünnepi, farsangi vagy más szórakoztató tárgy, be
leértve a bűvésztárgyat és a beugratós tréfakellékeket is

2,7

0

9506 11 10

Sífutó sítalp

3,7

0

9506 11 21

Monosítalp és hódeszka (snowboard)

3,7

0

9506 11 29

Lesikló sítalp (a monosítalp és a hódeszka kivételével)

3,7

0

9506 11 80

Síugró sítalp

3,7

0

9506 12 00

Síkötés (sítalprögzítő)

3,7

0

9506 19 00

Sífelszerelés téli sporthoz (a sítalp és a síkötés [sítalprögzítő] kivételé vel)

2,7

0

9506 21 00

Széllovas

2,7

0

9506 29 00

Vízisítalp, hullámlovas- és más vízisport-felszerelés (a széllovas kivételé vel)

2,7

0

9506 31 00

Golfütő, komplett

2,7

0

9506 32 00

Golflabda

2,7

0

9506 39 10

Alkatrész golfütőhöz

2,7

0

9506 39 90

Golffelszerelés (a labda, a golfütő és annak részei kivételével)

2,7

0

9506 40 10

Ütő, labda és háló asztaliteniszhez

2,7

0

9506 40 90

Asztalitenisz-felszerelés (az ütő, labda és háló kivételével)

2,7

0

9506 51 00

Teniszütő, húrozott is (az asztalitenisz-ütő kivételével)

4,7

0

9506 59 00

Tollaslabda- és hasonló ütő, húrozott is (a tenisz- és asztalitenisz-ütő ki
vételével)

2,7

0

9506 61 00

Teniszlabda (az asztalitenisz-labda kivételével)

2,7

0

9506 62 10

Felfújható bőrlabda

2,7

0
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2,7

0

mentes

0

2,7

0

mentes

0

9506 62 90

Felfújható labda (a bőrből készült kivételével)

9506 69 10

Krikett- és pólólabda

9506 69 90

Labda (a felfújható, a golf-, asztalitenisz-, tenisz-, krikett- és pólólabda
kivételével)

9506 70 10

Jégkorcsolya (beleértve a korcsolyával felszerelt cipőt is)

9506 70 30

Görkorcsolya (beleértve a görkorcsolyával felszerelt cipőt is)

2,7

0

9506 70 90

Korcsolya és görkorcsolya máshol nem említett alkatrésze és tartozéka

2,7

0

9506 91 10

Gyakorló berendezés szabályozható ellenállással

2,7

0

9506 91 90

Tornatermi, atlétikai, valamint általános fizikai gyakorlathoz használt
felszerelés (a szabályozható ellenállással ellátott gyakorló berendezés ki
vételével)

2,7

0

9506 99 10

Krikett- és pólófelszerelés (a labdák kivételével)

mentes

0

9506 99 90

Máshol nem említett, sporthoz és szabadtéri játékhoz való cikk és fel
szerelés; úszómedence és pancsolómedence

2,7

0

9507 10 00

Horgászbot

3,7

0

9507 20 10

Halhorog, megerősítő zsineggel is, szerelés nélkül

1,7

0

9507 20 90

Halhorog, megerősítő zsineggel is, szereléssel

3,7

0

9507 30 00

Horgászorsó

3,7

0

9507 90 00

Máshol nem említett horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és ha
sonló; csalimadár és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés (min
denfajta hívogató és csalogató eszköz és a 9705 vtsz. alá tartozó kitö
mött madár kivételével)

3,7

0

9508 10 00

Vándorcirkusz és vándorállatkert

1,7

0

9508 90 00

Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári szórakoztató eszköz;
vándorszínház (a vándorcirkusz és vándorállatkert, a bódé, beleértve az
értékesítésre szánt árut is, a díjként szétosztásra kerülő áru, a zsetonnal vagy
érmével működő szórakoztatógép és a traktorok és más szállító
járművek, beleértve a közönséges pótkocsit is, kivételével)

1,7

0

9601 10 00

Megmunkált elefántcsont és elefántcsontból készült, máshol nem emlí tett
áru

2,7

0

9601 90 10

Megmunkált korall (természetes vagy agglomerált) és máshol nem emlí tett
korallból készült áru

mentes

0
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9601 90 90

Megmunkált csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, gyöngyház és fara
gásra alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült, máshol nem
említett áru (az elefántcsont és a korall kivételével)

mentes

0

9602 00 00

Megmunkált növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyag és
ezekből készült máshol nem említett áru; öntött vagy faragott tárgy vi
aszból, paraffinból, sztearinból, természetes mézgából vagy természetes
gyantából vagy mintázó pasztából és máshol nem említett más formá zott
vagy faragott tárgy; nem kemény, megmunkált zselatin és ebből készült,
máshol nem említett áru

2,2

0

9603 10 00

Seprű, kefe és ecset, vesszőből vagy más növényi eredetű anyagból, egy
bekötve, fogóval is

3,7

0

9603 21 00

Fogkefe, beleértve a műfogsortisztító kefét is

3,7

0

9603 29 30

Hajkefe

3,7

0

9603 29 80

Borotvaecset, körömkefe, szemöldökkefe és más, test- és szépségápo lásra
szolgáló kefe (a fogkefe, a műfogsortisztító kefe és a hajkefe kivé telével)

3,7

0

9603 30 10

Művészecset és íróecset

3,7

0

9603 30 90

Ecset kozmetikai szerek felviteléhez

3,7

0

9603 40 10

Festék, falfesték, lakk vagy hasonló felvitelére szolgáló ecset (a művész
ecset és a 9603 30 alszám alá tartozó hasonló ecset kivételével)

3,7

0

9603 40 90

Szobafestő párna és henger

3,7

0

9603 50 00

Gép, készülék vagy jármű alkatrészét képező kefe

2,7

0

9603 90 10

Kézi működtetésű mechanikus padlóseprő, nem motorizált

2,7

0

9603 90 91

Utcai seprők; háztartási seprők és kefék, beleértve a cipőkefét és ruha
kefét is; kefék állatok gondozásához (a gép, készülék vagy jármű alkat
részét képező kefe, valamint a vesszőből vagy más növényi eredetű
anyagból készült seprű, kefe és ecset kivételével)

3,7

0

9603 90 99

Nyeles felmosó és tollseprű; kefe, seprű vagy ecset előállításához készí
tett csomó és nyaláb; gumibetétes törlő gumiból vagy hasonló rugalmas
anyagból; máshol nem említett seprű, kefe és ecset

3,7

0

9604 00 00

Kézi szita és rosta (a szűrő kivételével)

3,7

0

9605 00 00

Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztítás hoz
(a manikűrkészlet kivételével)

3,7

0

9606 10 00

Franciakapocs, patentkapocs és patent és ezek részei

3,7

0
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9606 21 00

Műanyag gomb, textilanyaggal nem bevonva (a franciakapocs, patentka
pocs, patent és mandzsettagomb kivételével)

3,7

0

9606 22 00

Nem nemesfém gomb, textilanyaggal nem bevonva (a franciakapocs,
patentkapocs, patent és mandzsettagomb kivételével)

3,7

0

9606 29 00

Gomb (a műanyagból vagy nem nemesfémből készült, textilanyaggal
nem bevont, a franciakapocs, patentkapocs, patent és mandzsettagomb
kivételével)

3,7

0

9606 30 00

Gombtest és a gomb más része; nyers gomb

2,7

0

9607 11 00

Villámzár (húzózár) nem nemesfém zárszemekkel

6,7

0

9607 19 00

Villámzár (húzózár) (a nem nemesfém zárszemű kivételével)

7,7

0

9607 20 10

Villámzár (húzózár) alkatrésze nem nemesfémből

6,7

0

9607 20 90

Villámzár alkatrésze (a nem nemesfémből készült kivételével)

7,7

0

9608 10 10

Golyóstoll folyékony tintával (görgőgolyós toll)

3,7

0

9608 10 30

Golyóstoll nemesfém vagy hengerelt nemesfém testtel vagy kupakkal (a
golyóstoll folyékony tintával kivételével)

3,7

0

9608 10 91

Golyóstoll cserélhető töltéssel (a nemesfém vagy hengerelt nemesfém
testtel vagy kupakkal, valamint a golyóstoll folyékony tintával kivételé
vel)

3,7

0

9608 10 99

Golyóstoll (a cserélhető töltéssel és a folyékony tintával működő kivéte
lével)

3,7

0

9608 20 00

Filc- és más, szivacsvégű toll és jelző

3,7

0

9608 31 00

Tuskihúzó toll

3,7

0

9608 39 10

Töltőtoll, rajzolótoll és más toll nemesfém vagy hengerelt nemesfém
testtel vagy kupakkal (a tuskihúzó toll kivételével)

3,7

0

9608 39 90

Töltőtoll, rajzolótoll és más toll (a nemesfém vagy hengerelt nemesfém
testtel vagy kupakkal ellátott, valamint a tuskihúzó toll kivételével)

3,7

0

9608 40 00

Töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza

3,7

0

9608 50 00

Az alábbi áruk közül kettő vagy több készletben: golyóstoll, filc- vagy
rostvégű toll és jelző, töltőtoll és töltőceruza

3,7

0
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9608 60 10

Golyóstollbetét, amely golyóshegyből és tintatartályból áll, folyékony
tintával

2,7

0

9608 60 90

Golyóstollbetét, amely golyóshegyből és tintatartályból áll (a folyékony
tintával működő kivételével)

2,7

0

9608 91 00

Tollhegy és tollhegycsúcs

2,7

0

9608 99 20

Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és
más toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ce
ruza máshol nem említett fém alkatrészei; másoló töltőtoll (átírótoll),
ceruzahosszabbító, tollszár és hasonló, fémből

2,7

0

9608 99 80

Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és
más toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ce
ruza máshol nem említett nem fém alkatrészei; másoló töltőtoll (átíró toll),
ceruzahosszabbító, tollszár és hasonló, fémtől eltérő anyagból

2,7

0

9609 10 10

Ceruza és rajzkréta merev hüvelybe ágyazott grafit béllel

2,7

0

9609 10 90

Ceruza és rajzkréta merev hüvelybe ágyazott béllel (a grafit béllel ellá tott
kivételével)

2,7

0

9609 20 00

Ceruzabél, fekete vagy színes

2,7

0

9609 90 10

Pasztell és rajzszén

2,7

0

9609 90 90

Ceruza, író- vagy rajzkréta és szabókréta

1,7

0

9610 00 00

Palatábla, író- és rajztábla, kerettel vagy anélkül

2,7

0

9611 00 00

Kézi használatú kelet-, pecsételő- vagy számozóbélyegző és hasonló;
kézi működtetésű összetett fémbélyegző és kézinyomda

2,7

0

9612 10 10

Írógép- vagy hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomat ké
szítésére – átitatva, orsón vagy kazettában is, műanyagból (a textilanyag ból
készült kivételével)

2,7

0

9612 10 20

Szalag szintetikus vagy mesterséges szálból, 30 mm-nél kisebb széles
ségben automata írógéphez, automata adatfeldolgozó felszereléshez és más
géphez véglegesen műanyag vagy fémkazettába helyezve

mentes

0

9612 10 80

Írógép- vagy hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomat ké
szítésére – átitatva, orsón vagy kazettában is, rostból vagy papírból (a
9612 10 20 vtsz. alá tartozó szintetikus vagy mesterséges szálból
készültek kivételével)

2,7

0
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9612 20 00

Bélyegzőpárna, átitatva is, dobozzal vagy doboz nélkül

2,7

0

9613 10 00

Zseböngyújtó, gáztöltésű, újra nem tölthető

2,7

0

9613 20 10

Zseböngyújtó, gáztöltésű, újratölthető, elektromos gyújtási rendszerrel

2,7

0

9613 20 90

Zseböngyújtó, gáztöltésű, újratölthető, mechanikus gyújtási rendszerrel

2,7

0

9613 80 00

Gyújtó (a gáztöltésű zseböngyújtó és gyújtó lőporhoz és robbanószer hez
való gyújtózsinór és gyutacs)

2,7

0

9613 90 00

Máshol nem említett alkatrész gyújtóhoz

2,7

0

9614 00 10

Fa- vagy gyökértömb pipakészítéshez durván alakítva

mentes

0

9614 00 90

Pipa, beleértve a pipafejet is, szivar- és cigarettaszipka és ezek máshol nem
említett része (a pipakészítéshez durván kialakított fatömb kivéte lével)

2,7

0

9615 11 00

Fésű, hajcsat és hasonló keménygumiból vagy műanyagból

2,7

0

9615 19 00

Fésű, hajcsat és hasonló (a keménygumiból vagy műanyagból készült
kivételével)

2,7

0

9615 90 00

Hajtű, hullámcsat, hajcsipesz, hajcsavaró és hasonló és mindezek más hol
nem említett része (a 8516 vtsz. alá tartozó elektrotermikus készü lékek
kivételével)

2,7

0

9616 10 10

Illatszer- és hasonló szóró testápolási célra (a zsetonnal vagy érmével
működő kivételével)

2,7

0

9616 10 90

Testápolási célú illatszer- és hasonló szóróhoz való szerelék és szórófej (a
zsetonnal vagy érmével működőhöz való kivételével)

2,7

0

9616 20 00

Púderpamacs és párna test- vagy szépségápoló készítmény felviteléhez

2,7

0

9617 00 11

Hőpalack és más vákuumos edény, legfeljebb 0,75 l űrtartalommal

6,7

0

9617 00 19

Hőpalack és más vákuumos edény, több mint 0,75 l űrtartalommal

6,7

0

9617 00 90

Hőpalack és más vákuumos edény alkatrészei (az üveg belsőrész kivéte
lével)

6,7

0

9618 00 00

Szabó és ruhakészítő által használt próbababa és más öltöztethető fi
gura, automata és más mozgó figura kirakatkészítéshez (a bemutatás alatt
álló figurák, az oktatási modell és a játékbaba kivételével)

1,7

0
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9701 10 00

Festmény, pl. olajfestmény, vízfestmény és pasztellkép, valamint rajz,
amelyet teljes mértékben kézi munkával állítottak elő (a 4906 vtsz. alá
tartozó műszaki rajz és hasonló és a kézzel festett vagy díszített kéz
műipari cikkek kivételével)

mentes

0

9701 90 00

Részekből összeállított kép (kollázs) és hasonló dekoratív tábla

mentes

0

9702 00 00

Eredeti metszet, nyomat és litográfia (kőnyomat)

mentes

0

9703 00 00

Eredeti szobrok és szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból

mentes

0

9704 00 00

Posta- vagy illetékbélyeg, lebélyegzett postabélyeg, első napi bélyegzés sel
ellátott boríték, postai papíráru (bélyeges papír) és hasonló, érvény
telenítve vagy postatiszta, a 4907 vtsz. alá tartozó kivételével

mentes

0

9705 00 00

Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeo
lógiai, paleontológiai, etnográfiai vagy numizmatikai gyűjtemény vagy
gyűjteménydarab

mentes

0

9706 00 00

Száz évnél idősebb régiség

mentes

0”
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IV. MELLÉKLET

„D. SZAKASZ
ECUADOR VÁMLEBONTÁSI MENETRENDJE AZ EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ ÁRUK
TEKINTETÉBEN

Amennyiben Ecuador vámlebontási menetrendje másképp nem rendelkezik, a megállapodás III.
címének (Árukeres kedelem) 22. cikke (Vámok eltörlése) alapján a következő szakaszolási
kategóriák alkalmazandók:
1. A „0” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő, az Európai Unióból származó árukra (a
továbbiakban: származó áruk) kivetett vámok teljes mértékben lebontásra kerülnek a megállapodás hatálybalé pésének
napján.
2. A „3” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámok négy
egyenlő szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik;
a
fennmaradó vámcsökkentésekre a soron következő évek január 1-jével kerül sor és ezt követően az ilyen áruk
vámmentessé válnak.
3. A „5” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámok hat
egyenlő szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik;
a
fennmaradó vámcsökkentésekre a soron következő évek január 1-jével kerül sor és ezt követően az ilyen áruk
vámmentessé válnak.
4. A „7” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámok nyolc egyenlő
szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik;
a fennmaradó
vámcsökkentésekre a soron következő évek január 1-jével kerül sor és ezt követően az ilyen áruk vámmentessé válnak.
5. A „10” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámok tizenegy
egyenlő szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik;
a
fennmaradó vámcsökkentésekre a soron következő évek január 1-jével kerül sor és ezt követően az ilyen áruk
vámmentessé válnak.
6. A „15” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámok tizenhat
egyenlő szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik;
a
fennmaradó vámcsökkentésekre a soron következő évek január 1-jével kerül sor és ezt követően az ilyen áruk
vámmentessé válnak.
7. Az „E” kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra a vámokkal kapcsolatos vállalások nem
vonatkoznak.
8. Az „IB” szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő, az árstabilizációs mechanizmus (a továbbiakban:
MEP) hatálya alá tartozó származó árukra kivetett vámokat fokozatosan bontják le. A vámok lebontása céljából a
vámlebontási menetrendben szereplő alapvám, vagy az alkalmazott legnagyobb kedvezményes (MFN) vám közül a
legkisebbet kell alapvámnak tekinteni. Ezek a vámok négy egyenlő szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz
a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik; a fennmaradó vámcsökkentésekre a soron következő évek január 1jével kerül sor és ezt követően az ilyen áruk vámmentessé válnak.
9. Az „IC” szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő, a MEP hatálya alá tartozó származó árukra
kivetett vámokat fokozatosan bontják le. A vámok lebontása céljából a vámlebontási menetrendben szereplő
alapvám, vagy az alkalmazott MNF vám közül a legkisebbet kell alapvámnak tekinteni. Ezek a vámok hat egyenlő
szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik; a
fennmaradó vámcsökkentésekre a soron következő évek január 1-jével kerül sor és ezt követően az ilyen áruk
vámmentessé válnak.
10. Az „ID” szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő, a MEP hatálya alá tartozó származó árukra
kivetett vámokat fokozatosan bontják le. A vámok lebontása céljából a vámlebontási menetrendben szereplő
alapvám, vagy az alkalmazott MNF vám közül a legkisebbet kell alapvámnak tekinteni. Ezek a vámok nyolc egyenlő
szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik; a
fennmaradó csökkentésekre a soron következő évek január 1-jével kerül sor és ezt követően az ilyen áruk
vámmentessé válnak.
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11. Az „IE” szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő, a MEP hatálya alá tartozó származó árukra
kivetett vámokat fokozatosan bontják le. A vámok lebontása céljából a vámlebontási menetrendben szereplő
alapvám, vagy az alkalmazott MNF vám közül a legkisebbet kell alapvámnak tekinteni. Ezek a vámok tizenegy
egyenlő szakaszban kerülnek lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik;
a
fennmaradó csökkentésekre a soron következő évek január 1-jével kerül sor és ezt követően az ilyen áruk
vámmentessé válnak.
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12. Az „IF” szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó áruk rögzített MEP-összetevője (15 %) a
megállapodás hatálybalépésének napjával megszűnik.
13. Az „IG” szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó áruk rögzített MEP-összetevője (20 %) a
megállapodás hatálybalépésének napjával megszűnik.
14. Az „IH” szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó áruk rögzített MEP-összetevője (15 %) hat
egyenlő szakaszban kerül lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik;
a
fennmaradó csökkentésekre a soron következő évek január 1-jével kerül sor.
15. Az „II” szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó áruk rögzített MEP-összetevője (20 %) nyolc
egyenlő szakaszban kerül lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik;
a
fennmaradó csökkentésekre a soron következő évek január 1-jével kerül sor.
16. Az „IJ” kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó áruk rögzített MEP-összetevője (15 %) tizenegy egyenlő
szakaszban kerül lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik; a fennmaradó
csökkentésekre a soron következő évek január 1-jével kerül sor.
17. Az „IK” szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó áruk rögzített MEP-összetevője (20 %)
tizenegy egyenlő szakaszban kerül lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik; a
fennmaradó csökkentésekre a soron következő évek január 1-jével kerül sor.
18. A „B” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámokra a
vámlebontás nem vonatkozik; a fentiek ellenére a megállapodás hatálybalépésének napján Ecuador eltörli ezen áruk
rögzített MEP-összetevőjét (15 %) 800 metrikus tonna éves kontingens tekintetében. Az első évtől kezdve ez a kontingens
évente 24 metrikus tonnával nő.
19. A „B1” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámokra a
vámlebontás nem vonatkozik; a fentiek ellenére a megállapodás hatálybalépésének napjától Ecuador nem alkalmaz
importvámokat 800 metrikus tonna éves összesített kontingens ( 1) tekintetében. Az első évtől kezdve ez
a
kontingens évente 24 metrikus tonnával nő.
20. A menetrend „D” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett
vámokra a vámlebontás nem vonatkozik; a fentiek ellenére Ecuador nem alkalmaz importvámokat 500 metrikus tonna
éves összesített kontingens tekintetében. Az első évtől kezdve ez a kontingens évente 15 metrikus tonnával nő.
21. A „L1” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámokra a
vámlebontás nem vonatkozik; a fentiek ellenére a megállapodás hatálybalépésének napjától Ecuador nem alkalmaz
importvámokat 400 metrikus tonna éves összesített kontingens tekintetében. Az első évtől kezdve ez a kontingens évente
20 metrikus tonnával nő.
22. A „L2” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámokra a
vámlebontás nem vonatkozik; a fentiek ellenére a megállapodás hatálybalépésének napjától Ecuador nem alkalmaz
importvámokat 600 metrikus tonna éves összesített kontingens tekintetében. Az első évtől kezdve ez a kontingens évente
30 metrikus tonnával nő.
23. A „L3” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámokra a
vámlebontás nem vonatkozik; a fentiek ellenére a megállapodás hatálybalépésének napjától Ecuador nem alkalmaz
importvámokat 500 metrikus tonna éves összesített kontingens tekintetében. Az első évtől kezdve ez a kontingens évente
25 metrikus tonnával nő.
24. A „L4” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő származó árukra kivetett vámok tizennyolc egyenlő szakaszban
kerülnek lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik; a fennmaradó csökken tésekre
a soron következő évek január 1-jével kerül sor és ezt követően az ilyen áruk vámmentessé válnak; a fentiek ellenére a
megállapodás hatálybalépésének napjától Ecuador nem alkalmaz importvámokat 1000 metrikus tonna éves összesített
kontingens tekintetében. Az első évtől kezdve ez a kontingens évente 50 metrikus tonnával nő.
25. A „M” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámokra a
vámlebontás nem vonatkozik; a fentiek ellenére a megállapodás hatálybalépésének napjától Ecuador nem alkalmaz
importvámokat 300 metrikus tonna éves összesített kontingens tekintetében.
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26. A „MC” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámokra a
vámlebontás nem vonatkozik; a fentiek ellenére a megállapodás hatálybalépésének napjától Ecuador nem alkalmaz
importvámokat 400 metrikus tonna éves összesített kontingens tekintetében.
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27. A menetrend „PA” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámokra a
vámlebontás nem vonatkozik; a fentiek ellenére a megállapodás hatálybalépésének napjától Ecuador nem alkalmaz
importvámokat 250 metrikus tonna összesített vámkontingens tekintetében. Az első évtől kezdve ez a kontingens
évente 7,5 metrikus tonnával nő.
28. A „P” jelzésű szakaszolási kategóriában szereplő vámsoroknak megfelelő származó áruk tekintetében
a
megállapodás hatálybalépésének napjától Ecuador nem alkalmaz importvámokat 800 metrikus tonna összesített
vámkontingens tekintetében. Az első évtől kezdve ez a kontingens évente 24 metrikus tonnával nő. Az egyes évekre
vonatkozó összesített mennyiségnél nagyobb mennyiségben importált árukra a következő elbánás vonatkozik:
(a) A 16010000 vámsor alá tartozószármazó árukra kivetett vámokra a vámlebontás nem vonatkozik;
(b) A 02101200 vámsor alá tartozó származó áruk rögzített MEP-összetevője (20 %) nyolc egyenlő szakaszban kerül
lebontásra. Az első szakasz a megállapodás hatálybalépésének napjával kezdődik; a fennmaradó csökken tésekre a
soron következő évek január 1-jével kerül sor;
(c) A 02101900, 16024100 és 16024200 vámsorokra vonatkozó vámok a „15” jelzésű kategóriában szereplő ren
delkezéseknek megfelelően kerülnek lebontásra.
29. A „SP” jelzésű szakaszolási kategóriájában szereplő vámsoroknak megfelelő származó árukra kivetett vámokra
a
vámlebontás nem vonatkozik; a fentiek ellenére a megállapodás hatálybalépésének napjától Ecuador nem alkalmaz
importvámokat 750 metrikus tonna éves összesített kontingens tekintetében.
30. Az egyes csökkentési szakaszokban alkalmazott vámtételeket lefelé kell kerekíteni legalább a legközelebbi tizedszáza
lékpontra, a fizetőeszközben megadott vámtételeket pedig Ecuador hivatalos fizetőeszközének legalább a
legközelebbi ezredrészére.
31. E szakasz alkalmazásában az „első év” a megállapodás annak 330. cikke (Hatálybalépés) szerinti hatálybalépése évét
követő év január 1-jével kezdődő naptári év. A „második év”, „harmadik év” stb. ebben a bekezdésben meghatározott első
évet követő naptári éveket jelöli.
32. E szakasz rendelkezéseinek megfogalmazása az Andok Közösség tagállamai nómenklatúrájának (NANDINA)
terminológiáját követi, amely a harmonizált áruleíró- és kódrendszer (HR) 2007-es változatán alapul.
33. E szakasz rendelkezéseit, ezen belül a vámsorok módosítását a NANDINA általános megjegyzései, az egyes áruosztá
lyokhoz tartozó megjegyzései és az egyes árucsoportokhoz tartozó megjegyzései alapján kell értelmezni.
Amennyiben e szakasz egyes rendelkezései megegyeznek a NANDINA megfelelő rendelkezéseivel, e szakasz rendel
kezéseit a NANDINA megfelelő rendelkezéseivel azonos módon kell értelmezni.
34. Amennyiben a megállapodás január 1-jét követően és ugyanazon év december 31-e előtt lép hatályba, a vámkontin
gensmennyiséget az év fennmaradó részével arányosan számítják ki.

(1) Az „összesített kontingens” integrálja a vonatkozó vámlebontási menetrendben szereplő
vámsorokat; így e kontingens használata egy vagy több különböző vámsorra is kiterjedhet.”
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01011010

– – Ló

15

0

01011020

– – Szamár

10

0

01019011

– – – Versenyló

15

0

01019019

– – – Más

15

0

01019090

– – Más

15

0

01021000

– Fajtatiszta tenyészállat

0

0

01029010

– – Bikaviadalokra szánt bikák

10

0

01029090

– – Más

5

0

01031000

– Fajtatiszta tenyészállat

0

0

01039100

– – 50 kg-nál kisebb tömegű

10

0

01039200

– – Legalább 50 kg tömegű

10

0

01041010

– – Fajtatiszta tenyészállatok

0

0

01041090

– – Más

10

0

01042010

– – Fajtatiszta tenyészállat

0

0

01042090

– – Más

10

0

01051100

– – A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok

0

0

01051200

– – Pulyka

0

0

01051900

– – Más

0

0

01059400

– – A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok

10

0

01059900

– – Más

10

0

01061100

– – Főemlősök

10

0

01061200

– – Bálnák, delfinek és barnadelfin [a cetfélék (Ce
tacea) rendjébe tartozó emlősök]; lamantin és
dugong [a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó
emlősök]

10

0

01061911

– – – – Láma (Lama glama), a guanakót is bele
értve

10

0
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01061912

– – – – Alpaka (Lama pacus)

10

0

01061919

––––

10

0

01061990

Kutyák

10

0

01062000

– Hüllők (kígyók és teknősbékák is)

10

0

01063100

– – Ragadozó madarak

10

0

01063200

– – Papagájalkatúak (papagájok, törpepapagáj, ara
papagáj és kakadu is)

10

0

01063900

– – Más

10

0

01069010

Méhek

5

0

01069090

– – Más

10

0

02011000

– Egész és fél

20

E

02012000

– Másképpen darabolt, csonttal

20

E

02013000

– Csont nélkül

20

E

02021000

– Egész és fél

20

E

02022000

– Másképpen darabolt, csonttal

20

E

02023000

– Csont nélkül

20

E

02031100

– – Egész és fél

MEP

E

02031200

– – Comb, lapocka és részei csonttal

MEP

E

02031900

– – Más

MEP

E

02032100

– – Egész és fél

MEP

E

02032200

– – Comb, lapocka és részei csonttal

MEP

E

02032900

– – Más

MEP

E

02041000

– Egész és félbárány frissen vagy hűtve

20

10

02042100

– – Egész és fél

20

10

02042200

– – Másképpen darabolt, csonttal

20

10

Más
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02042300

– – Csont nélkül

20

10

02043000

– Egész és félbárány fagyasztva

20

10

02044100

– – Egész és fél

20

10

02044200

– – Másképpen darabolt, csonttal

20

10

02044300

– – Csont nélkül

20

10

02045000

– Kecskehús

20

5

02050000

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

25

5

02061000

– Szarvasmarhafélékből frissen vagy hűtve

20

E

02062100

– – Nyelv

20

E

02062200

– – Máj

20

E

02062900

– – Más

20

E

02063000

– – Sertésből frissen vagy hűtve

20

0

02064100

– – Máj

25

0

02064900

– – Más

25

0

02068000

– Más frissen vagy hűtve

25

5

02069000

– Más fagyasztva

25

5

02071100

– – Nem darabolt, frissen vagy hűtve

MEP

E

02071200

– – Nem darabolt, fagyasztva

MEP

E

02071300

– – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek
frissen vagy hűtve

MEP

E

02071400

– – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek
fagyasztva

MEP

E

02072400

– – Nem darabolva, frissen vagy hűtve

MEP

E

02072500

– – Nem darabolva, fagyasztva

MEP

E

02072600

– – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek
frissen vagy hűtve

MEP

E

02072700

– – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek
fagyasztva

MEP

E

02073200

– – Nem darabolva, frissen vagy hűtve

MEP

E
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02073300

– – Nem darabolva, fagyasztva

MEP

E

02073400

– – Hízott máj frissen vagy hűtve

MEP

E

02073500

– – Más frissen vagy hűtve

MEP

E

02073600

– – Más fagyasztva

MEP

E

02081000

– Házi, üregi vagy mezei nyúlból

25

0

02083000

– Főemlősökből

20

0

02084000

– Bálnából, delfinből és barna delfinből [a cetfélék
(Cetacea) rendjébe tartozó emlősből]; lamantinból és
dugongból [a szirének (Sirenia) rendjébe tar tozó
emlősből]

20

0

02085000

– Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is)

20

0

02089000

– Más

20

0

02090010

– Oldalas

25

0

02090090

– Más

25

0

02101100

– – Comb, lapocka és részei csonttal

25

7

02101200

– – Oldalas és dagadó és részei

MEP

P

02101900

– – Más

45

P

02102000

– Szarvasmarhafélék húsa

25

E

02109100

– – Főemlősökből

25

0

02109200

– – Bálnából, delfinből és barna delfinből [a cetfé
lék (Cetacea) rendjébe tartozó emlősből]; la
mantinból és dugongból [a szirének (Sirenia)
rendjébe tartozó emlősből]

25

0

02109300

– – Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is)

25

0

02109910

– – – Húsból, vágási melléktermékből vagy belső
ségből készült, élelmezési célra alkalmas
liszt és őrlemény

02109910 A

– – – – Húsból, vágási melléktermékből vagy bel
sőségből készült, élelmezési célra alkal
mas liszt és őrlemény

30

10

Baromfitermékek
kivételével

02109910 B

– – – – Húsból, vágási melléktermékből vagy bel
sőségből készült, élelmezési célra alkal
mas liszt és őrlemény

30

E

Baromfitermékek
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– – – Más

02109990 A

––––

Más

30

10

Baromfitermékek
kivételével

02109990 B

––––

Más

30

E

Baromfitermékek

0301100000

– Díszhal

10

0

0301911000

– – – Ipari tenyésztés vagy nevelés céljára

5

0

0301919000

– – – Más

10

0

0301920000

– – Angolna (Anguilla spp.)

5

0

0301930000

– – Ponty

5

0

0301940000

– – Kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)

10

0

0301950000

– – Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)

10

0

0301991000

– – – Ipari tenyésztés vagy nevelés céljára

5

0

0301999000

– – – Más

10

0

0302110000

– – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és On
corhynchus chrysogaster)

20

0

0302120000

– – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, On
corhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus),
atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) dunai lazac
(Hucho hucho)

20

0

0302190000

– – Más

20

0

0302210000

– – Laposhal (Reinhardtius hippoglossoides, Hippog
lossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

20

0

0302220000

– – Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)

20

0

0302230000

– – Nyelvhal (Solea spp.)

20

0

0302290000

– – Más

20

0

0302310000

– – Germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus
alalunga)

20

0
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0302320000

– – Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares)

0

0

0302330000

– – Skipjack vagy csíkoshasú bonitó

0

0

0302340000

– – Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus)

0

0

0302350000

– – Kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)

20

0

0302360000

– – Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)

20

0

0302390000

– – Más

0

0

0302400000

– Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii), a máj és
az ikra kivételével

20

0

0302500000

– Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus), a máj és az ikra kivételével

20

0

0302610000

– – Szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
alasák (Sardinella spp.), kisméretű hering, bris
ling vagy spratt (sprotni) (Sprattus sprattus)

20

0

0302620000

– – Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

20

0

0302630000

– – Fekete tőkehal (Pollachius virens)

20

0

0302640000

– – Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus)

20

0

0302650000

– – Macskacápa és más cápafélék

20

0

0302660000

– – Angolna (Anguilla spp.)

20

0

0302670000

– – Kardhal (Xiphias gladius)

20

0

0302680000

– – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

20

0

0302690010

– – – Tilápiafélék

20

0

0302690090

– – – Más

20

0

0302700000

– Máj és ikra

20

0

0303110000

– – Vörös lazac (Oncorhynchus nerka)

20

0

0303190000

– – Más

20

0
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0303210000

– – Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és On
corhynchus chrysogaster)

20

0

0303220000

– – Atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai la zac
(Hucho hucho)

20

0

0303290000

– – Más

20

0

0303310000

– – Laposhal (Reinhardtius hippoglossoides, Hippog
lossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

20

0

0303320000

– – Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)

20

0

0303330000

– – Nyelvhal (Solea spp.)

20

0

0303390000

– – Más

20

0

0303410000

– – Germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus
alalunga)

0

0

0303420000

– – Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares)

0

0

0303430000

– – Skipjack vagy csíkoshasú bonitó

0

0

0303440000

– – Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus)

0

0

0303450000

– – Kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)

20

0

0303460000

– – Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)

20

0

0303490000

– – Más

20

0

0303510000

– – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0303520000

– – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

20

0

0303610000

– – Kardhal (Xiphias gladius)

0

0

0303620000

– – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

0

0

0303710000

– – Szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
alasák (Sardinella spp.), kisméretű hering, bris
ling vagy spratt (sprotni) (Sprattus sprattus)

20

0

0303720000

– – Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

20

0

0303730000

– – Fekete tőkehal (Pollachius virens)

20

0
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0303740000

– – Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus)

20

0

0303750000

– – Macskacápa és más cápafélék

20

0

0303760000

– – Angolna (Anguilla spp.)

20

0

0303770000

– – Tengeri sügér (Dicentrarchus labrax, Dicentrar
chus punctatus)

20

0

0303780000

–– Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

0

0303790010

– – – Tilápiafélék

0

0

0303790090

– – – Más

0

0

0303800000

– Máj és ikra

20

0

0304110000

– – Kardhal (Xiphias gladius)

20

0

0304120000

– – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

20

0

0304190010

– – – Tilápiafélék

20

0

0304190090

– – – Más

20

0

0304210000

– – Kardhal (Xiphias gladius)

20

0

0304220000

– – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

20

0

0304291000

– – – Szürke tőkehalból (Merluccius spp., Urophycis
spp.)

20

0

0304299010

– – – – Tilápiafélék

20

0

0304299090

––––

20

0

0304910000

– – Kardhal (Xiphias gladius)

20

0

0304920000

– – Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

20

0

0304990000

– – Más

20

0

0305100000

– Emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és lab
dacs (pellet) halból

10

0

0305200000

– Halmáj és halikra, szárítva, füstölve, sózva vagy
sós lében tartósítva

20

0

0305301000

– – Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

20

0

Más
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0305309000

– – Más

20

0

0305410000

– – Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, On
corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, On
corhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus),
atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) dunai lazac
(Hucho hucho)

20

0

0305420000

– – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0305490000

– – Más

20

0

0305510000

– – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

20

0

0305591000

– – – Cápauszony és más macskacápa

20

0

0305592000

– Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

0

0305599000

– – – Más

20

0

0305610000

– – Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20

0

0305620000

– – Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

20

0

0305630000

– – Ajóka (Engraulis spp.)

20

0

0305690000

– – Más

20

0

0306110000

– – Languszta és más tengeri rák (Palinurus spp.,
Panulirus spp., Jasus spp.)

20

0

0306120000

– – Homár (Homarus spp.)

20

0

0306131100

– – – – Egészben

20

0

0306131200

– – – – Farok, páncél nélkül

20

0

0306131300

– – – – Farok páncéllal, nem gőzölve vagy vízben
forrázva

20

0

0306131400

– – – – Farok páncéllal, gőzölve vagy vízben for
rázva

20

0

0306131900

––––

20

0

0306139100

– – – – Garnélarák

20

0

0306139900

––––

20

0

0306140000

– – Tenger rák

20

0

Más

Más
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0306190000

– – Más, beleértve a rákféléből készült, emberi fo
gyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot
(pelletet) is

20

0

0306210000

– – Languszta és más tengeri rák (Palinurus spp.,
Panulirus spp., Jasus spp.)

20

0

0306220000

– – Homár (Homarus spp.)

20

0

0306231100

– – – – Ipari tenyésztés vagy nevelés céljára

5

0

0306231900

––––

20

0

0306239100

– – – – Ipari tenyésztés vagy nevelés céljára

5

0

0306239900

––––

20

0

0306240000

– – Más tenger rák

20

0

0306291000

– – – Liszt, dara és labdacs (pellet)

20

0

0306299000

– – – Más

20

0

0307100000

– Osztriga

20

0

0307211000

– – – Fésűskagyló

20

0

0307219000

– – – Más

20

0

0307291000

– – – Fésűskagyló

20

0

0307299000

– – – Más

20

0

0307310000

– – Élve, frissen vagy hűtve

20

0

0307390000

– – Más

20

0

0307410000

– – Élve, frissen vagy hűtve

20

0

0307490000

– – Más

20

0

0307510000

– – Élve, frissen vagy hűtve

20

0

0307590000

– – Más

20

0

0307600000

– Csiga, tengeri csiga kivételével

20

0

0307911000

– – – Tengeri sün

20

0

0307919000

– – – Más

20

0

0307992000

– – – Kaliforniai ehető kagyló (Concholepas concho
lepas)

20

0
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0307993000

– – – Tengeri uborka (Isostichopus fuscus)

20

0

0307994000

– – – Particsiga

20

0

0307995000

– – – Tapadó tengeri csigák

20

0

0307999000

– – – Más

20

0

04011000

– Legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal

MEP

E

04012000

– 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6
tömegszázalék zsírtartalommal

MEP

E

04013000

– 6 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

MEP

E

04021010

– – Legfeljebb 2,5 kg nettó tömegű kiszerelésben

MEP

L1

04021090

– – Más

MEP

L1

04022111

– – – – Legfeljebb 2,5 kg nettó tömegű kiszere
lésben

MEP

L1

04022119

––––

MEP

L1

04022191

– Legfeljebb 2,5 kg nettó tömegű kiszerelésben

MEP

L1

04022199

––––

MEP

L1

04022911

– – – – Legfeljebb 2,5 kg nettó tömegű kiszere
lésben

MEP

L1

04022919

––––

MEP

L1

04022991

– – – – Legfeljebb 2,5 kg nettó tömegű kiszere
lésben

MEP

L1

04022999

––––

Más

MEP

L1

04029110

– – – Nem porított tej

MEP

L2

04029190

– – – Más

MEP

L1

04029910

– – – Sűrített tej

30

L2

04029990

– – – Más

MEP

L2

04031000

– Joghurt

30

L3

04039010

– – Író

30

L1

04039090

– – Más

30

L1

Más

Más

Más
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5

5

04041010

– – Részben vagy teljesen demineralizált savó

04041090

– – Más

MEP

L1

04049000

– Más

MEP

L1

04051000

– Vaj

MEP

E

04052000

– Kenhető tejkészítmények (vajkrém)

MEP

L3

04059020

– – Vízmentes tejzsír (vajolaj)

MEP

E

04059090

– – Más

MEP

E

04061000

– Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt)
sajt, beleértve a savósajtot is, és túró

20

E

04062000

– Mindenféle reszelt vagy őrölt sajt

20

L3

04063000

– Ömlesztett sajt nem reszelve vagy nem őrölve

MEP

L3

04064000

– Kék erezetű sajt és más sajtok, amelyek erezetét a
Penicillium roqueforti hozta létre

20

L4

04069040

– – Teljesen zsírtalanított anyagra számítva 50 tö
megszázaléknál kevesebb víztartalommal

25

L4

04069050

– – Teljesen zsírtalanított anyagra számítva leg
alább 50 tömegszázalék, de 56 tömegszázalé
kot meg nem haladó víztartalommal

25

L4

04069060

– – Teljesen zsírtalanított anyagra számítva leg
alább 56 tömegszázalék, de 69 tömegszázalé
kot meg nem haladó víztartalommal

04069060 A

– – – Teljesen zsírtalanított anyagra számítva leg
alább 56 tömegszázalék, de 63,5 tömegszá
zalékot meg nem haladó víztartalommal

25

L4

04069060 B

– – – Teljesen zsírtalanított anyagra számítva leg
alább 63,5 tömegszázalék, de 69 tömegszá
zalékot meg nem haladó víztartalommal

MEP

L3

04069090

– – Más

MEP

L3

04070010

– Keltetésre

0

0

04070020

– Vakcinák előállítására (bizonyos kórokozóktól
mentes)

0

0
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04070090

– Más

25

E

04081100

– – Száraz

25

E

04081900

– – Más

25

E

04089100

– – Száraz

25

E

04089900

– – Más

25

E

04090010

– Legalább 300 kilogram töltőtömegű ládában

15

10

04090090

– Más

30

10

04100000

Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas ál lati
eredetű termék

25

5

05010000

Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; em
berhajhulladék

20

0

05021000

– Sertés- és vaddisznószőr és sörte és ezek hulla
déka

0

0

05029000

– Más

10

0

05040010

– Gyomor

20

D

05040020

– Pacal

10

D

05040030

– Hólyag

10

D

05051000

– Toll, töltelékanyagnak; pehely

10

0

05059000

– Más

10

0

05061000

– Porc és csont savval kezelve

10

0

05069000

– Más

10

0

05071000

– Elefántcsont, elefántcsontpor és -hulladék

10

0

05079000

– Más

10

0

Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy
egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmun
kálva; puhatestű állat kagylója, rákfélék vagy tüs
késbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunká
latlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra
vágva, ezek pora és hulladéka

10

0

– Epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék
készítésére használt más állati szerv

10

0

0508000000

05100010
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05100090

– Más

10

0

05111000

– Szarvasmarhafélék spermája

0

0

0511911000

– – – Halikra

0

0

0511912000

– – – Halhulladék

5

0

0511919000

– – – Más

0

0

05119910

– – – Kosnil és hasonló rovarok

0

0

05119930

– – – Állati sperma, a szarvasmarhafélék kivételé
vel

0

0

05119940

– – – Embrió

0

0

05119990

– – – Más

0

0

06011000

– Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó,
gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi álla
potban

0

0

06012000

– Hagyma, gumó, gumós gyökér, hagymagumó,
gyökércsíra és rizóma fejlődésben, növekedésben
(vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és
-gyökér

0

0

06021010

– – Orchidea

0

0

06021090

– – Más

0

0

06022000

– Emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsöt vagy
diófélét termő fa, bokor és cserje oltva is

0

0

06023000

– Rododendron és azálea oltva is

0

0

06024000

– Rózsa, oltva is

0

0

06029010

– – Orchidea és gyökeres dugványa

0

0

06029090

– – Más

0

0

06031100

– – Rózsa

15

0

06031210

– – – Minirózsa

15

0

06031290

– – – Más

15

0

06031300

– – Orchidea

15

0

06031410

– – – Pomponrózsa

15

0

06031490

– – – Más

15

0
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06031910

– – – Buglyos fátyolvirág (Gypsophilia paniculata
L.)

15

0

06031920

– – – Őszirózsa

15

0

06031930

– – – Inkaliliom (Alstroemeria)

15

0

06031940

– – – Gerbera

15

0

06031990

– – – Liliomfélék

15

0

06039000

– Más

15

0

06041000

– Moha és zuzmó

15

0

06049100

– – Frissen

15

0

06049900

– – Más

15

0

07011000

– Vetőmag

0

0

07019000

– Más

20

15

07020000

Paradicsom frissen vagy hűtve

15

7

07031000

– Vöröshagyma és gyöngyhagyma

15

10

07032010

– – Vetőmag

15

0

07032090

– – Más

20

0

07039000

– Póréhagyma és más hagymaféle

15

0

07041000

– Karfiol és brokkoli

15

0

07042000

– Kelbimbó

15

5

07049000

– Más

15

5

07051100

– – Fejes saláta

15

0

07051900

– – Más

15

0

07052100

– – Cikóriasaláta (salátakatáng) (Cichorium intybus
var. foliosum)

15

0

07052900

– – Más

15

5

07061000

– Sárgarépa és fehérrépa

15

5
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07069000

– Más

15

5

07070000

Uborka és apróuborka frissen vagy hűtve

15

5

07081000

– Borsó (Pisum sativum)

15

10

07082000

– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25

10

07089000

– Más

15

5

07092000

– Spárga

15

5

07093000

– Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)

15

5

07094000

– Zeller, a gumós zeller kivételével

15

5

07095100

– – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák

15

5

07095900

– – Más

15

5

07096000

– A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó nö
vények gyümölcse

15

10

07097000

– Paraj, újzélandi paraj és labodaparaj (kerti la
boda)

15

5

07099010

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

15

M

07099020

– – Olajbogyó

15

10

07099030

– – Articsóka

15

0

07099090

– – Más

15

10

07101000

– Burgonya

25

PA

07102100

– – Borsó (Pisum sativum)

15

10

07102200

– – Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25

10

07102900

– – Más

15

5

07103000

– Paraj, újzélandi paraj és labodaparaj (kerti la
boda)

15

5

07104000

– Csemegekukorica

15

MC

07108010

– – Spárga

15

0

07108090

– – Más

15

0
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07109000

– Zöldségkeverékek

15

7

07112000

– Olajbogyó

15

0

07114000

– Uborka és apró uborka

15

5

07115100

– Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák

15

5

07115900

– – Más

15

5

07119000

– Más zöldségfélék, zöldségkeverékek

15

5

07122000

– Vöröshagyma

25

7

07123100

– – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák

15

5

07123200

– – Fafülgomba (Auricularia spp.)

15

5

07123300

– – Rezgőgomba (Tremella spp.)

15

5

07123900

– – Más (fafülgombák és gombák)

15

5

07129010

– – Fokhagyma

15

5

07129020

– – Vetésre szánt csemegekukorica

15

0

07129090

– – Más

15

0

07131010

– – Vetőmag

0

0

07131090

– – Más (borsó)

15

10

07132010

– – Vetőmag

0

0

07132090

– – Más (csicseri borsó)

15

10

07133110

– – – Vetőmag

0

0

07133190

– – – Más (bab)

20

10

07133210

– – – Vetőmag

0

0

07133290

– – – Más

20

10

07133311

– – – – Fekete

0

0

07133319

––––

0

0

07133391

– – – – Fekete

15

10

07133392

– – – – Kanárimag

15

10

Más

774

Megjegyzések

NANDIN
A 2007

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

07133399

– – – – Más (más bab)

15

10

07133910

– – – Vetőmag

0

0

07133991

– – – Lima paszulybab (Phaseolus lunatus)

20

10

07133992

– – – – Tehénbab (Vigna unguiculata)

20

10

07133999

––––

Más

20

10

07134010

– – Vetőmag

0

0

07134090

– – Más (lencse)

15

5

07135010

– – Vetőmag

0

0

07135090

– – Más (lóbab)

15

5

07139010

– – Vetőmag

0

0

07139090

– – Más (szárított hüvelyes zöldség)

15

5

07141000

– Manióka (kasszava)

15

0

07142010

– – Vetőmag

15

0

07142090

– – Más

15

0

07149010

– – Maca (Lepidium meyenii)

15

0

07149090

– – Más

15

5

08011110

– – – Vetőmag

0

0

08011190

– – – Más

15

0

08011900

– – Más

15

0

08012100

– – Héjában

15

0

08012200

– – Kifejtve (dió)

15

10

08013100

– – Héjában

15

5

08013200

– – Kifejtve

15

5

08021100

– – Héjában

15

5

08021210

– – – Vetőmag

0

0
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08021290

– – – Más

15

0

08022100

– – Héjában

15

5

08022200

– – Kifejtve

15

0

08023100

– – Héjában

15

5

08023200

– – Kifejtve

15

0

08024000

– Gesztenye (Castanea spp.)

15

5

08025000

– Pisztácia

15

5

08026000

– Makadámdió

15

0

08029000

– Más

15

0

08030011

– – Plantain fajta (főzéshez)

15

0

08030012

– – A Cavendish Valery fajta

15

0

08030013

– – Vadbanán (Musa acuminata)

15

0

08030019

– – Más

15

0

08030020

– Szárítva

15

0

08041000

– Datolya

15

5

08042000

– Füge

15

5

08043000

– Ananász

15

5

08044000

– Avokádó

15

0

08045010

– – Guajava

15

0

08045020

– – Mangó és mangosztán

15

0

08051000

– Narancs

08051000 A

– Narancs

20

0

A november 1. és
április 30. közötti
időszak tekinteté
ben

08051000 B

– Narancs

20

10

A május 1. és ok
tóber 31. közötti
időszak tekinteté
ben
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08052010

– – Mandarin (beleértve a tangerine-t és a satsu
mát)

08052010 A

– – – Mandarin (beleértve a tangerine-t és a satsu
mát)

20

5

A november 1. és
április 30. közötti
időszak tekinteté
ben

08052010 B

– – – Mandarin (beleértve a tangerine-t és a satsu
mát)

20

10

A május 1. és ok
tóber 31. közötti
időszak tekinteté
ben

08052020

– – Tangelo (Citrus reticulata és Citrus paradisis ke
resztezése)

08052020 A

– – – Tangelo (Citrus reticulata és Citrus paradisis
keresztezése)

15

0

A november 1. és
április 30. közötti
időszak tekinteté
ben

08052020 B

– – – Tangelo (Citrus reticulata és Citrus paradisis
keresztezése)

15

10

A május 1. és ok
tóber 31. közötti
időszak tekinteté
ben

08052090

– – Más

08052090 A

– – – Más

15

0

A november 1. és
április 30. közötti
időszak tekinteté
ben

08052090 B

– – – Más

15

10

A május 1. és ok
tóber 31. közötti
időszak tekinteté
ben

08054000

– Grépfrút, beleértve a pomelót

15

5

08055010

– – Citrom (Citrus limon, Citrus limonum)

15

10

08055021

– – – Citromból (Citrus limonum, közönséges cit
rom, kreol citrom) (Citrus aurantifolia)

15

5

08055022

– – – Tahiti zöldcitrom (Citrus latifolia)

15

5

08059000

– Más

15

5

08061000

– Frissen

15

0

08062000

– Szárítva, beleértve a mazsolát is

15

0

08071100

– – Görögdinnye

15

0

08071900

– – Más (dinnye)

15

5

08072000

– Papaya

15

5
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08081000

– Alma

15

0

08082010

– – Körte

15

0

08082020

– – Birs

15

0

08091000

– Kajszibarack

15

0

08092000

– Cseresznye és meggy

15

0

08093000

– Őszibarack, frissen, beleértve a nektarint is

15

0

08094000

– Szilva és kökény

15

0

08101000

– Eper

15

0

08102000

– Málna, szeder, faeper és kaliforniai málna

15

0

08104000

– Vörös és fekete áfonya, valamint a
nemhez tartozó más gyümölcs

15

5

08105000

– Kiwi

15

0

08106000

– Durián

15

5

08109010

– – Golgotavirág gyümölcse vagy más passiógyü
mölcs (Passiflora spp.)

15

5

08109020

– – Cherimoya, guanabana és más anónaféle (An
nona spp.)

15

5

08109030

– – Paradicsomfa gyümölcse (tamarillo) (Cypho
mandra betacea)

15

5

08109040

– – Pitahaya (Cereus spp.)

15

5

08109050

– – Perui földicseresznye (Physalis peruviana)

15

5

08109090

– – Más

15

0

08111010

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

15

0

08111090

– – Más

15

0

08112000

– Málna, szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete,
fehér vagy piros ribiszke

15

0

08119010

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

15

10

Vaccinium
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08119091

– – – Mangó (Mangifera indica L.)

15

0

08119092

– – – Camu Camu (Myrciaria dubia)

15

0

08119093

– – – Sárga szapota (Lúcuma obovata)

15

0

08119094

– – – „Maracuja” passiógyümölcs (Passiflora edulis)

15

0

08119095

– – – Tüskés anóna (Guanabana, Annona muricata)

15

0

08119096

– – – Papaya

15

0

08119099

– – – Más

15

5

08121000

– Cseresznye és meggy

15

0

08129020

– – – Őszibarack, beleértve a nektarint is, frissen

15

0

08129090

– – Más

15

5

08131000

– Kajszibarack

15

5

08132000

– Szilva

15

5

08133000

– Alma

15

5

08134000

– Más gyümölcs

15

5

08135000

– Az árucsoporthoz tartozó aszalt gyümölcskeve
rékek és diófélék

15

5

08140010

– Citromból (Citrus limonum, közönséges citrom,
kreol citrom) (Citrus aurantifolia)

15

5

08140090

– Más

15

5

09011110

– – – Vetőmag

10

10

09011190

– – – Más

15

10

09011200

– – Koffeinmentes

15

10

09012110

– – – Szemes kávé

15

10

09012120

–––

20

10

09012200

– – Koffeinmentes

20

10

09019000

– Más

20

10

Őrölt
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09021000

– Zöld tea (nem fermentált), legfeljebb nettó 3 kg
tömegű kiszerelésben

15

10

09022000

– Más zöld tea (nem fermentált)

15

10

09023000

– Fekete tea (fermentált) és részben fermentált tea,
legfeljebb nettó 3 kg tömegű kiszerelésben

20

10

09024000

– Más fekete tea (fermentált) és más, részben fer
mentált tea

20

10

09030000

Matétea

20

0

09041100

– – Nem szemcsézve, nem porítva

15

5

09041200

– – Szemcsézve vagy porítva

15

5

09042010

– – Paprika (Capsicum annuum, L.)

15

0

09042090

– – Más

15

0

09050000

Vanília

15

0

09061100

– – Fahéj (Cinnamomum zeylanicum Blume)

10

5

09061900

– – Más

10

5

09062000

– Szemcsézve vagy porítva

15

5

09070000

Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár)

10

5

09081000

– Szerecsendió

10

5

09082000

– Szerecsendió-virág

10

0

09083000

– Kardamom

10

5

09091000

– Ánizs- és badiánmag

10

0

09092010

– – Vetőmag

10

0

09092090

– – Más

10

5

09093000

– Köménymag

10

5

09094000

– Rétiköménymag

10

0

09095000

– Édesköménymag; borókabogyó

10

0

09101000

– Gyömbér

10

5

780

Megjegyzések

NANDIN
A 2007

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

09102000

– Sáfrány

10

0

09103000

– Kurkuma (indiai sáfrány)

10

0

09109100

– – Az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1.
b) pontjában meghatározott keverékek

10

5

09109910

– – – Babérlevél

10

0

09109990

– – – Más

10

0

10011010

– – Vetőmag

0

0

10011090

– – Más

36

IC

10019010

– – Búza vetőmag

0

0

10019020

– – Más búza

36

IC

10019030

– – Kétszeres

36

IC

10020010

– Vetőmag

0

0

10020090

– Más

15

5

10030010

– Vetőmag

0

0

10030090

– Más

36

IC

10040010

– Vetőmag

0

0

10040090

– Más

5

5

10051000

– Vetőmag

0

0

10059011

– – – Sárga

MEP

E

10059012

– – – Fehér

MEP

E

10059020

– – Pattogatni való kukorica (Zea mays convar.
microsperma vagy Zea mays var. everta)

15

E

10059030

– – Óriás lisztes kukorica (Zea mays amilacea cv.
gigante)

MEP

E

10059040

– – Bíbor kukorica (Zea mays amilacea cv. morado)

MEP

E

10059090

– – Más

MEP

E

10061010

– – Vetőmag

0

0
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10061090

– – Más

MEP

E

10062000

– Hántolt (barna) rizs

MEP

E

10063000

– Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fé
nyezve is

MEP

E

10064000

– Törmelék rizs

MEP

E

10070010

– Vetőmag

0

0

10070090

– Más

MEP

E

10081010

– – Vetőmag

0

0

10081090

– – Más

20

0

10082010

– – Vetőmag

0

0

10082090

– – Más

15

0

10083010

– – Vetőmag

0

0

10083090

– – Más

15

0

10089011

– – – Vetőmag

0

0

10089019

– – – Más

20

0

10089091

– – – Vetőmag

0

0

10089092

– – – Amaránt (Amaranthus caudatus), vetőmag ki
vételével

20

0

10089099

– – – Más

20

0

11010000

Búzaliszt vagy kétszeres liszt

36

IC

11021000

– Rozsliszt

20

5

11022000

– Kukoricaliszt

MEP

E

11029000

– Más

Megjegyzések

11029000 A

– – Más

20

10

Kivéve rizsliszt

11029000 B

– – Más

20

E

Rizsliszt

MEP

0

20

E

11031100

– – Búzából

11031300

– – Kukoricából
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Megjegyzések

– – Más gabonaféléből

11031900 A

– – – Más gabonaféléből

20

10

Kivéve rizsdara

11031900 B

– – – Más gabonaféléből

20

E

Rizsdara

11032000

– Labdacs (pellet)

11032000 A

– – Labdacs (pellet)

20

10

Kivéve labdacs
(pellet) kukoricá
ból és rizsből

11032000 B

– – Labdacs (pellet)

20

E

Labdacs (pellet)
kukoricából és
rizsből

11041200

– – Zabból

20

0

11041900

– – Más gabonaféléből

30

5

11042200

– – Zabból

20

0

11042300

– – Kukoricából

20

E

11042910

– – – Árpából

20

10

11042990

– – – Más

30

5

11043000

– Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy
őrölve

15

5

11051000

– Liszt, dara és por

30

10

11052000

– Pehely, granulátum és labdacs (pellet)

30

10

11061000

– A 0713 vtsz. alá tartozó szárított hüvelyes zöld
ségből

30

5

11062010

– – Maca (Lepidium meyenii)

20

0

11062090

– – Más

20

0

11063010

– – Banánból vagy plantainből

20

0

11063020

– – Sárga szapotából (Lúcuma obovata)

20

0

11063090

– – Más

20

0

11071000

– Nem pörkölt

MEP

0

11072000

– Pörkölt

MEP

0

11081100

– – Búzakeményítő

36

IE
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MEP

E

11081200

– – Kukoricakeményítő

11081300

– – Burgonyakeményítő (burgonya)

20

E

11081400

– – Manióka (kasszava) keményítő

20

E

11081900

– – Más keményítők

MEP

E

11082000

– Inulin

20

10

11090000

Búzasikér, szárítva is

20

10

12010010

– Vetőmag

0

0

12010090

– Más

MEP

E

12021010

– – Vetőmag

0

0

12021090

– – Más

MEP

IJ

12022000

– Héj nélkül, törve is

MEP

IJ

12030000

Kopra

10

0

12040010

– Vetőmag

0

0

12040090

– Más

10

0

12051010

– – Vetőmag

0

0

12051090

– – Más

MEP

IF

12059010

– – Vetőmag

0

0

12059090

– – Más

MEP

IF

12060010

– Vetőmag

0

0

12060090

– Más

MEP

IJ

12072010

– – Vetőmag

0

0

12072090

– – Más

15

10

12074010

– – Vetőmag

0

0

12074090

– – Más

MEP

IF

12075010

– – Vetőmag

0

0
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12075090

– – Más

15

0

12079100

– Mák:

15

0

12079911

– – – – Pálmadió és olajpálmamag

0

0

12079919

––––

0

0

12079991

– – – – Shea mag (karité mag)

MEP

IF

12079999

––––

Más

MEP

IK

12081000

– Szójababból

MEP

E

12089000

– Más

MEP

IJ

12091000

– Cukorrépamag

0

0

12092100

– – Lucernacsíra (alfalfa)

0

0

12092200

– – Lóheremag (Trifolium spp.)

0

0

12092300

– – Csenkeszmag

0

0

12092400

– – Kentucky réti perjemag (Poa pratensis L.)

0

0

12092500

– – Perjemag (Lolium multiflorum Lam., Lolium pe
renne L.)

0

0

12092900

– – Más

0

0

12093000

– Elsősorban virágjukért termesztett lágyszárú nö
vények magja

0

0

12099110

– – – Hagymából, póréhagymából, fokhagymából
és más, az Allium nemhez tartozó zöldsé
gekből

0

0

12099120

– – – Káposztából, karfiolból, brokkoliból, fehér
répából és más, a Brassica nemhez tartozó
zöldségekből

0

0

12099130

– – – Sárgarépából (Daucus carota)

0

0

12099140

– – – Salátából (Lactuca sativa)

0

0

12099150

– – – Paradicsomból (Licopersicum spp.)

0

0

12099190

– – – Más

0

0

12099910

– – – Gyümölcsfa vagy erdei fa magja

0

0

12099920

– – – Dohánymag

0

0

Más
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12099930

– – – Taramag (Caesalpinea spinosa)

0

0

12099940

– – – Orleánfamag

0

0

12099990

– – – Más

0

0

12101000

– Komlótoboz nem zúzott és nem őrölt és nem
labdacs (pellet) alakban

10

0

12102000

– Komlótoboz zúzott, őrölt vagy labdacs (pellet)
alakban; lupulin

0

0

12112000

– Ginzenggyökér

10

0

12113000

– Kokalevél

10

0

12114000

– Mákszalma

10

0

12119030

– – Szurokfű (Origanum vulgare)

10

0

12119050

– – Macskakarom (Uncaria tomentosa)

10

0

12119060

– – Indiai citromfű (Cymbopogon citratus)

10

0

12119090

– – Más

10

0

12122000

– Tengeri moszat

5

0

12129100

– – Cukorrépa

10

0

12129910

– – – Cukornád

10

10

12129990

– – – Más

10

0

12130000

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

10

0

12141000

– Lucerna (alfalfa) dara és labdacs (pellet)

15

5

12149000

– Más

10

0

13012000

– Gumiarábikum

0

0

13019040

– – Tragacanth (astragalus) gumi

5

0

13019090

– – Más

0

0

13021110

– – – Mákszalma-koncentrátum

15

0

13021190

– – – Más

15

0
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13021200

– – Édesgyökérből

5

0

13021300

– – Komlóból

0

0

13021911

– – – – A kiskereskedelemben szokásos módon
bemutatva vagy kiszerelve

15

0

13021919

––––

15

0

13021920

– – – Szójabab, porítva is

5

0

13021991

– – – – A kiskereskedelemben szokásos módon
bemutatva vagy kiszerelve

5

0

13021999

––––

5

0

13022000

– Pektintartalmú anyag, pektinát és pektát

0

0

13023100

– – Agar-agar

5

0

13023200

– – Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból
vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modi
fikálva (átalakítva) is

15

0

13023910

– – – Taramagból nyert nyálka (Caesalpinea spi
nosa)

15

0

13023990

– – – Más

0

0

14011000

– Bambusznád

10

0

14012000

– Rotangnád

10

0

14019000

– Más

10

0

14042000

– Gyapothulladék (pamutlinters)

10

0

14049010

– – Porított orleánfa

10

0

14049020

– – Porított tara (Caesalpinea spinosa)

10

0

14049090

– – Más

10

0

15010010

– Sertészsiradék (zsír is)

MEP

IG

15010030

– Baromfizsiradék

MEP

IG

15020011

– – Denaturált

MEP

IJ

15020019

– – Más

MEP

IK

15020090

– Más

MEP

IK

Más

Más
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15030000

Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és fagy
gyúolaj nem emulgálva, vagy nem keverve vagy
más módon nem elkészítve

MEP

IK

1504101000

– – Tőkehalmájból

15

0

1504102100

– – – Nyers

15

0

1504102900

– – – Más

15

0

1504201000

– – Nyers

10

0

1504209000

– – Más

10

0

1504300000

– Tengeri emlősökből nyert zsír és olaj és ezek
frakciói

15

0

15050010

– Nyers gyapjúzsír

5

0

15050091

– – Lanolin

0

0

15050099

– – Más

5

0

15060010

– Pataolaj

MEP

0

15060090

– Más

MEP

IG

15071000

– Nyersolaj tisztítva is

MEP

IK

15079010

– – Legfeljebb 1 % hozzáadott denaturáló anyag
tartalommal

MEP

IK

15079090

– – Más

MEP

IK

15081000

– Nyersolaj

MEP

IK

15089000

– Más

MEP

IK

15091000

– Szűz

20

0

15099000

– Más

20

0

15100000

Kizárólag olajbogyóból nyert más olaj és frakciói,
finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve
ezen olajoknak vagy frakcióknak a 1509 vámtarifa
szám alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival ké
szült keverékeit is

20

0

15111000

– Nyersolaj

MEP

IK

15119000

– Más

MEP

IK
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15121110

– – – Napraforgóból

MEP

IK

15121120

– – – Pórsáfrányból

MEP

IK

15121910

– – – Napraforgóból

MEP

IK

15121920

– – – Pórsáfrányból

MEP

IK

15122100

– – Nyersolaj, a gossipol eltávolítása után is

MEP

IK

15122900

– – Más

MEP

IK

15131100

– – Nyersolaj

MEP

IK

15131900

– – Más

MEP

IK

15132110

– – – Pálmamagbélből

MEP

IK

15132120

– – – Babassuból

20

0

15132910

– – – Pálmamagbélből

MEP

IK

15132920

– – – Babassuból

20

0

15141100

– – Nyersolaj

MEP

IK

15141900

– – Más

MEP

II

15149100

– – Nyersolaj

MEP

IK

15149900

– – Más

MEP

IK

15151100

– – Nyersolaj

20

10

15151900

– – Más

20

10

15152100

– – Nyersolaj

MEP

IK

15152900

– – Más

MEP

IK

15153000

– Ricinusolaj és frakciói

MEP

IK

15155000

– Szezámolaj és frakciói

MEP

IK

15159000

– Más

MEP

IK

15161000

– Állati zsír és olaj és ezek frakciói

20

10

15162000

– Növényi zsír és olaj és ezek frakciói

MEP

IK
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15171000

– Margarin, a folyékony margarin kivételével

MEP

IK

15179000

– Más

MEP

IK

15180010

– Linoxin

MEP

IG

15180090

– Más

MEP

IK

15200000

Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg

5

0

15211010

– – Karnaubaviasz

0

0

15211020

– – Kandelilla viasz

15

0

15211090

– – Más

15

0

– – Cetvelő

15

0

15219010

– – Méhviasz, más rovarviasz

15

0

15220000

Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi vi
aszok feldolgozási maradékai

0

0

16010000

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási mellék
termékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a ter
mékeken alapuló élelmiszerek

MEP

P

16021000

– Homogenizált készítmények

25

E

16022000

– Májból

25

E

16023110

– – – Darabok, fűszerezve és fagyasztva

MEP

E

16023190

– – – Más

25

E

16023210

– – – Darabok, fűszerezve és fagyasztva

MEP

E

16023290

– – – Más

25

E

16023910

– – – Darabok, fűszerezve és fagyasztva

MEP

E

16023990

– – – Más

25

E

16024100

– – Comb és részei

30

P

16024200

– – Lapocka és részei

30

P

16024900

– – Más, a keverékeket is beleértve

25

7

1521902000
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16025000

– Szarvasmarhafélékből

25

E

16029000

– Más, állati vérkészítményeket is beleértve

25

E

16030000

Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből puha
testű vagy más gerinctelen víziállatból

30

10

1604110000

– – Lazac

20

0

1604120000

– – Hering

20

0

1604131000

– – – Paradicsommártásban

20

0

1604132000

– – – Olajban

20

0

1604133000

– – – Sós lében

20

0

1604139000

– – – Más

20

0

1604141000

– – – Tonhal

20

0

1604142000

– – – Skipjack és bonitó

20

0

1604150000

– – Makréla

20

0

1604160000

– – Ajóka

20

0

1604190000

– – Más

20

0

1604200000

– Más elkészített vagy konzervált hal

20

0

1604300000

– Kaviár és kaviárpótló

20

0

1605100000

– Más tenger rák

20

0

1605200000

– Garnélarák és fűrészes garnélarák

20

0

1605300000

– Homár

20

0

1605400000

– Más rákféle

20

0

1605901000

– – Kagyló, kaliforniai ehető kagyló

20

0

1605909000

– – Más

20

0

17011110

– – – Barnacukor (panela, chancaca, raspadura)

30

E

17011190

– – – Más

MEP

E
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17011200

– – Cukorrépából

MEP

E

17019100

– – Ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

MEP

E

17019910

– – – Vegytiszta gyümölcscukor

MEP

E

17019990

– – – Más

MEP

E

17021100

– – Szárazanyagra számítva legalább 99 tömeg
százalék tejcukor (tejcukor szárazanyag) tar
talmú

0

0

17021910

– – – Tejcukor

0

0

17021920

– – – Tejcukorszirup

15

0

17022000

– Juharcukor és juharszirup

15

0

17023010

– – Szárazanyagra számítva legalább 99 tömeg
százalék szőlőcukor (szőlőcukor szárazanyag)
tartalmú

0

0

17023020

– – Glükóz szirup

MEP

E

17023090

– – Más

MEP

E

17024010

– – Szőlőcukor

MEP

E

17024020

– – Glükóz szirup

MEP

E

17025000

– Vegytiszta gyümölcscukor

5

0

17026000

– Más gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup, 50
tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukor-tar
talommal, szárazanyagra számítva, az invertcu kor
kivételével

MEP

E

17029010

– – Műméz, természetes mézzel keverve is

20

5

17029020

– – Égetett cukor

MEP

E

17029030

– – Ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

MEP

E

17029040

– – Más szirup

MEP

E

17029090

– – Más

MEP

E

17031000

– Nádmelasz

MEP

E

17039000

– Más

MEP

E
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Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

Megjegyzések

17041010

– – Cukorbevonattal

20

3

17041090

– – Más

20

3

17049010

– – Főzött édesség, pasztilla és hasonló cukorka
árú

20

3

17049090

– – Más

20

3

18010011

– – Vetőmag

10

0

18010019

– – Más

20

0

18010020

– Pörkölt

20

5

18020000

Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék

20

5

18031000

– Nem zsírtalanítva

20

10

18032000

– Teljesen vagy részben zsírtalanítva

20

10

18040011

– – Olajsavban kifejezett savtartalma legfeljebb 1
%

20

10

18040012

– – Olajsavban kifejezett savtartalma 1 % és 1,65
% közötti

20

10

18040013

– – Olajsavban kifejezett savtartalma legalább 1,65
%

20

10

18040020

– Kakaózsír és –olaj

20

10

18050000

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzá
adása nélkül

20

10

18061000

– Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáa
dásával

18061000 A

– Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáa
dásával

20

10

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

18061000 B

– Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáa
dásával

20

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

18062010

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nél
kül

20

10
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Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

Megjegyzések

18062090

– – Más

18062090 A

– – Más

20

10

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

18062090 B

– – Más

20

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

18063110

– – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása
nélkül

20

10

18063190

– – – Más

20

10

18063200

– – Töltetlen

20

10

18069000

– Más

20

10

19011010

– – Tejalapú csecsemőtápszer legfeljebb 1 éves
korú kisgyermekek számára

15

5

19011091

– – – Liszt, dara, keményítő vagy malátakivonat
alapú

15

5

19011099

– – – Más

15

5

19012000

– Keverék és tészta a 1905 vtsz. alá tartozó pék
áruk készítéséhez

20

10

19019010

– – Malátakivonat

25

5

19019020

– – Blancmange vagy dulce de leche

30

5

19019090

– – Más

20

5

19021100

– – Tojást tartalmazó

30

5

19021900

– – Más

30

IB

19022000

– Töltött tészta, főzve vagy másképpen elkészítve is

30

5

19023000

– Más tészta

30

5

19024000

– Kuszkusz

20

3

19030000

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló,
mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált és ha
sonló formában

5

5
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Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

19041000

– Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztás sal
vagy pirítással előállított, elkészített élelmi szer

20

10

19042000

– Pirítatlan gabonapelyhekből vagy pirítatlan és pi
rított gabonapehely vagy puffasztott gabona ke
verékéből előállított élelmiszer

20

10

19043000

– Bulgur búza

20

5

19049000

– Más

20

10

19051000

– Ropogós kenyér („knäckebrot”)

20

5

19052000

– Mézeskalács és hasonló

20

5

19053100

– – Édes keksz (édesítőanyag hozzáadásával)

20

5

19053200

– – Gofri és ostya

20

5

19054000

– Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított
termék

20

5

19059010

– – Sós vagy ízesített keksz

20

5

19059090

– – Más

20

5

20011000

– Uborka és apró uborka

30

5

20019010

– – Olajbogyó

20

5

20019090

– – Más

30

5

20021000

– Paradicsom egészben vagy darabolva

20

5

20029000

– Más

20

5

20031000

– Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák

30

5

20032000

– Szarvasgomba

20

0

20039000

– Más

30

0

20041000

– Burgonya

20

10

20049000

– Más zöldségfélék és zöldségkeverékek

30

5

20051000

– Homogenizált zöldségfélék

30

5

20052000

– Burgonya

20

10

20054000

– Borsó (Pisum sativum)

30

10
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Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

20055100

– – Kifejtve

30

10

20055900

– – Más

30

10

20056000

– Spárga

20

0

20057000

– Olajbogyó

20

5

20058000

– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

20

MC

20059100

– – Bambuszrügy

20

0

20059910

– – – Articsóka

20

0

20059920

– – – Piquillo paprika (Capsicum annuum)

20

0

20059990

– – – Más

30

5

20060000

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

30

10

20071000

– Homogenizált készítmények

30

10

20079110

– – – Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyü
mölcsíz

20

10

20079120

– – – Pürék és krémek

30

10

20079911

– – – – Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé) és gyü
mölcsíz

30

10

20079912

– – – – Pürék és krémek

30

10

20079991

– – – – Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyü
mölcsíz

30

10

20079992

– – – Pürék és krémek

30

10

20081110

–––

Vaj

30

5

20081190

– – – Más

30

5

20081910

– – – Kesudió

20

5

20081920

– – – Pisztácia

20

0

20081990

– – – Más, a keverékeket is beleértve

20

0

20082010

– – Hozzáadott cukrot vagy más édesítőanyagot
tartalmazó lében, a szirupot is beleértve

30

10

20082090

– – Más

30

10

20083000

– Citrusfélék

20

10
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Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

Megjegyzések

20084000

– Körte

20

0

20085000

– Kajszibarack

30

10

20086010

– – Hozzáadott cukrot vagy más édesítőanyagot
tartalmazó lében, a szirupot is beleértve

30

10

20086090

– – Más

30

10

20087020

– – Hozzáadott cukrot vagy más édesítőanyagot
tartalmazó lében, a szirupot is beleértve

20

0

20087090

– – Más

20

0

20088000

– Eper

30

10

20089100

– – Pálmaszív

20

0

20089200

– – Keverékek

20

10

20089920

– – – Papaya

30

10

20089930

– – – Mangó

30

10

20089990

– – Más

20

10

20091100

– – Fagyasztva

20091100 A

– – Fagyasztva

30

10

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20091100 B

– – Fagyasztva

30

SP

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

20091200

– – Nem fagyasztva, legfeljebb 20 Brix-értékkel

30

10

20091900

– – Más

20091900 A

– – – Más

30

10

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20091900 B

– – – Más

30

SP

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

– – Legfeljebb 20 Brix-értékkel

30

10

20092100
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20092900

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

Megjegyzések

– – Más

20092900 A

– – – Más

30

10

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20092900 B

– – – Más

30

SP

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

20093100

– – Legfeljebb 20 Brix-értékkel

30

10

20093910

– – – A 0805 50 21 alszám alá tartozó zöldcit
romból

30

10

20093990

– – – Más

20093990 A

––––

Más

30

10

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20093990 B

––––

Más

30

SP

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

30

10

20094100

– – Legfeljebb 20 Brix-értékkel

20094900

– – Más

20094900 A

– – – Más

30

10

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20094900 B

– – – Más

30

SP

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

20095000

– Paradicsomlé

30

5

20096100

– – Legfeljebb 30 Brix-értékkel

10

10

20096900

– – Más

10

10

20096900 A

– – – Más

798

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

Alapvám

Kate
gória

– – – Más

10

SP

20097100

– – Legfeljebb 20 Brix-értékkel

20

10

20097900

– – Más

NANDIN
A 2007

20096900 B

Megnevezés

Megjegyzések

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

20097900 A

– – – Más

20

10

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20097900 B

– – – Más

20

SP

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

20098011

– – – Papayából

20098011 A

– – – – Papayából

30

5

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20098011 B

– – – – Papayából

30

SP

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

20098012

– – – Passiógyümölcsből (Passiflora edulis)

20098012 A

– – – – Passiógyümölcsből (Passiflora edulis)

20

0

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20098012 B

– – – – Passiógyümölcsből (Passiflora edulis)

20

SP

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

20

0

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20098013

20098013 A

– – – Savanyú anónából (Annona muricata)

– – – – Savanyú anónából (Annona muricata)
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20098013 B

20098014

Megnevezés

– – – – Savanyú anónából (Annona muricata)

Alapvám

Kate
gória

20

SP

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

Megjegyzések

– – – Mangóból

20098014 A

––––

Mangóból

20

0

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20098014 B

––––

Mangóból

20

SP

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

20

0

20098015

– – – Camu Camuból (Myrciaria dubia)

20098019

– – – Más

20098019 A

––––

Más

30

10

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20098019 B

––––

Más

30

SP

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

20098020

– – Bármilyen egynemű zöldséglé

20098020 A

– – – Bármilyen egynemű zöldséglé

30

5

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20098020 B

– – – Bármilyen egynemű zöldséglé

30

SP

Legalább 30 szá
zalék cukortar
talmú termékek

20

10

30 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

20099000

– Zöldség- és gyümölcslé keverék

20099000 A

– Zöldség- és gyümölcslé keverék

800

Alapvám

Kate
gória

– Zöldség- és gyümölcslé keverék

20

SP

21011100

– – Kivonat, eszencia és koncentrátum

30

5

21011200

– – Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncent
rátumokon vagy kávén alapuló készítmények

21011200 A

– – – Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy kon
centrátumokon vagy kávén alapuló készít
mények

30

5

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21011200 B

– – – Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy kon
centrátumokon vagy kávén alapuló készít
mények

30

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

21012000

– Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -kon
centrátum és ezen termékeken, vagy teán és ma
téteán alapuló készítmények

21012000 A

– – Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -kon
centrátum és ezen termékeken, vagy teán és
matéteán alapuló készítmények

5

5

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21012000 B

– – Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -kon
centrátum és ezen termékeken, vagy teán és
matéteán alapuló készítmények

5

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

21013000

– Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint
ezeknek kivonata, eszenciája és koncentrátuma

20

0

21021010

– – Élesztőkultúra

15

3

21021090

– – Más

15

3

21022000

– Nem aktív élesztő; más egysejtű, nem élő mikro
organizmus

15

3

21023000

– Elkészített sütőpor

15

3

21031000

– Szójamártás

20

3
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20099000 B

Megnevezés
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Legalább 30 szá
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talmú termékek
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Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

Megjegyzések

21032000

– Paradicsomketchup és más paradicsommártás

20

3

21033010

– – Mustárliszt

20

0

21033020

– – Elkészített mustár

20

0

21039010

– – Majonéz

20

5

21039020

– – Ételízesítő keverék

30

3

21039090

– – Más

20

5

21041010

– – Leves és erőleves előállítására szolgáló készít
mény

20

5

21041020

– – Elkészített leves és erőleves

20

5

21042000

– Homogenizált összetett élelmiszer-készítmény

20

5

21050010

– Fagylalt tej vagy tejterméktartalom nélkül

20

10

21050090

– Más

20

10

21061011

– – – Szójából, a szárazanyagra számítva 65- 75
% fehérjetartalommal

20

3

21061019

– – – Más

20

3

21061020

– – Texturált fehérje

20

3

21069010

– – Por tejszínkrém, zselé, fagylalt és hasonló ké
szítmények előállításához

21069010 A

– – Por tejszínkrém, zselé, fagylalt és hasonló ké
szítmények előállításához

15

3

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069010 B

– – – Por tejszínkrém, zselé, fagylalt és hasonló
készítmények előállításához

15

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

10

10

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069021
21069021 A

– – – Kiskereskedelemi csomagolásban
– – – – Kiskereskedelemi csomagolásban

802
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21069021 B

21069029

Megnevezés

– – – – Kiskereskedelemi csomagolásban

Alapvám

Kate
gória

Megjegyzések

10

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

– – – Más

21069029 A

––––

Más

10

10

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069029 B

––––

Más

10

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

21069030

– – Fehérje-hidrolizátumok

21069030 A

– – – Fehérje-hidrolizátumok

5

0

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069030 B

– – – Fehérje-hidrolizátumok

5

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

21069040

– – Autolizált élesztő

21069040 A

– – – Autolizált élesztő

15

0

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069040 B

– – – Autolizált élesztő

15

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

15

0

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069050

21069050 A

– – Kenyér készítéséhez használt állagjavítók

– – – Kenyér készítéséhez használt állagjavítók
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21069050 B

21069060

Megnevezés

– – – Kenyér készítéséhez használt állagjavítók

Alapvám

Kate
gória

15

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

Megjegyzések

– – Mesterséges édesítőanyagokkal kevert élelmi
szerek

21069060 A

– – – Mesterséges édesítőanyagokkal kevert élel
miszerek

20

5

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069060 B

– – – Mesterséges édesítőanyagokkal kevert élel
miszerek

20

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

21069071

– – – Kizárólag növény-, növényrész-, mag- vagy
gyümölcskeveréket vagy -kivonatot tartal
mazó

21069071 A

– – – – Kizárólag növény-, növényrész-, mag- vagy
gyümölcskeveréket
vagy
-kivonatot
tartalmazó

20

5

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069071 B

– – – – Kizárólag növény-, növényrész-, mag- vagy
gyümölcskeveréket
vagy
-kivonatot
tartalmazó

20

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

21069072

– – – Kizárólag növény-, növényrész-, mag- vagy
gyümölcskeveréket vagy -kivonatot tartal
mazó, vitamin, ásványi anyag vagy más
anyag hozzáadásával

21069072 A

– – – – Kizárólag növény-, növényrész-, mag- vagy
gyümölcskeveréket
vagy
-kivonatot
tartalmazó, vitamin, ásványi anyag vagy
más anyag hozzáadásával

20

3

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069072 B

– – – – Kizárólag növény-, növényrész-, mag- vagy
gyümölcskeveréket
vagy
-kivonatot
tartalmazó, vitamin, ásványi anyag vagy
más anyag hozzáadásával

20

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

21069073

– – – Kizárólag vitamin- vagy ásványianyag-keve
réket tartalmazó
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21069073 A

– – – – Kizárólag vitamin- vagy ásványianyag-ke
veréket tartalmazó

20

3

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069073 B

– – – – Kizárólag vitamin- vagy ásványianyag-ke
veréket tartalmazó

20

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

21069074

– – – Kizárólag vitaminkeveréket tartalmazó

21069074 A

– – – – Kizárólag vitaminkeveréket tartalmazó

20

5

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069074 B

– – – – Kizárólag vitaminkeveréket tartalmazó

20

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

21069079

– – – Más

21069079 A

––––

Más

20

3

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069079 B

––––

Más

20

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

21069080

– – Tejalapútól eltérő csecsemőtápszer legfeljebb 1
éves korú kisgyermekek számára

21069080 A

– – – Tejalapútól eltérő csecsemőtápszer legfel
jebb 1 éves korú kisgyermekek számára

20

5

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069080 B

– – – Tejalapútól eltérő csecsemőtápszer legfel
jebb 1 éves korú kisgyermekek számára

20

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

21069090

– – Más
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21069090 A

– – – Más

20

7

70 százaléknál ki
sebb cukortar
talmú termékek

21069090 B

– – – Más

20

SP

Legalább 70 szá
zalék cukortar
talmú termékek

22011000

– Ásványvíz és szénsavas víz

20

5

22019000

– Más

20

5

22021000

– Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ás
ványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más
édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve

30

5

22029000

– Más

30

5

22030000

Malátasör

20

0

22041000

– Pezsgőbor

20

0

22042100

– – Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

20

0

22042910

– – – Szőlőmust erjedésében gátolva vagy alkohol
hozzáadásával lefojtva

15

0

22042990

– – – Más

20

0

22043000

– Más szőlőmust

15

0

22051000

– Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban)

30

0

22059000

– Más

30

0

22060000

Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor);
erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és al
koholmentes italok másutt nem említett keverékei

20

0

22071000

– Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogat
százalék alkoholtartalommal

15

0

22072000

– Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen
alkoholtartalommal

15

0

22082021

– – – Pisco

20

0
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20

0

22082022

– – – Singani

22082029

– – – Más

22082029a

– – – – Alkohol kivonatok és koncentrátumok
brandy gyártására, ömlesztett csomago
lással, melyek alkoholtartalma eléri vagy
meghaladja a 50 fokot a Gay Lussac ská
lán (50 G.L.), alkalmatlan a fogyasztóknak
történő közvetlen értékesítésre

20

0

22082029b

––––

20

0

22082030

– – Törköly lepárlásából nyert szesz (grappa és
hasonlók)

20

0

22083000

– Whisky

22083000a

– – Alkohol kivonatok és koncentrátumok whisky
gyártására, ömlesztett csomagolással, melyek
alkoholtartalma eléri vagy meghaladja a 50 fo
kot a Gay Lussac skálán (50 G.L.), alkalmatlan
a fogyasztóknak történő közvetlen értékesí
tésre

20

0

22083000b

– – Whisky

20

0

22084000

– Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából
nyert más szesz

22084000a

– – Alkohol kivonatok és koncentrátumok rum
gyártására, ömlesztett csomagolással, melyek
alkoholtartalma eléri vagy meghaladja a 50 fo
kot a Gay Lussac skálán (50 G.L.), alkalmatlan
a fogyasztóknak történő közvetlen értékesí
tésre

20

0

22084000b

– – Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásá ból
nyert más szesz

20

0

22085000

– Gin és holland gin

22085000a

– – Alkohol kivonatok és koncentrátumok gin és
holland gin gyártására, ömlesztett csomagolás
sal, melyek alkoholtartalma eléri vagy megha
ladja a 50 fokot a Gay Lussac skálán (50 G.L.),
alkalmatlan a fogyasztóknak történő közvetlen
értékesítésre

30

0

22085000b

– – Gin és holland gin

30

0

22086000

– Vodka

30

0

22087010

– – Ánizslikör

30

0

22087020

– – Krémlikőrök

30

0

Más
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22087090

– – Más

30

0

22089010

– – Nem denaturált etil-alkohol kevesebb mint 80
térfogatszázalék alkoholtartalommal

15

0

22089020

– – Agave lepárlásából nyert szesz (tequila és ha
sonlók)

30

0

22089042

– – Ánizslikör

30

0

22089049

– – – Más

30

0

22089090

– – Más

30

0

22090000

Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló

20

0

23011010

– – Tepertő

15

10

23011090

– – Más

15

0

2301201100

– – – 2 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalom
mal

15

0

2301201900

– – – Legfeljebb 2 tömegszázalék zsírtartalommal

15

0

2301209000

– – Más

15

0

23021000

– Kukoricából

MEP

IJ

23023000

– Búzából

MEP

IH

23024000

– Más gabonából

MEP

IJ

23025000

– Hüvelyes növényből

15

10

23031000

– Keményítő gyártásánál keletkező maradék és ha
sonló hulladék

15

0

23032000

– Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és
más cukorgyártási hulladék

15

0

23033000

– Sör vagy szeszgyártási üledék és hulladék

15

0

23040000

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

MEP

IJ

23050000

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

15

10
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23061000

– Gyapotmagból

23062000

– Lenmagból

23063000

– Napraforgómagból

23064100

– – Alacsony erukasav-tartalommal

15

0

23064900

– – Más

15

5

23065000

– Kókuszdióból vagy koprából

15

5

23066000

– Pálmadióból vagy -magból

15

5

23069000

– Más

MEP

IH

23070000

Borseprő; nyers borkő

15

0

23080010

– Körömvirágliszt

15

0

23080090

– Más

MEP

IJ

23091010

– – Légmentes csomagolásban

20

10

23091090

– – Más

MEP

B1

23099010

– – Édesített takarmány

MEP

B1

23099020

– – Előkeverékek

5

0

23099030

– – Tejpótló borjútáp

5

0

23099090

– – Más (állatok etetésére szolgáló más készítmé
nyek)

23099090 A

– – – Más (állatok etetésére szolgáló más készít
mények)

MEP

B

Kivéve rizs és ku
korica tartalom
mal

23099090 B

– – – Más (állatok etetésére szolgáló más készít
mények)

MEP

E

Rizs és kukorica
tartalommal

24011010

– – Sötét dohány

15

10

24011020

– – Világos dohány

15

3

24012010

– – Sötét dohány

15

10

24012020

– – Világos dohány

15

10

24013000

– Dohányhulladék

15

10
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24021000

– Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (ma
nillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos) do
hánytöltettel

30

10

24022010

– – Sötét dohány

30

10

24022020

– – Világos dohány

30

10

24029000

– Más

30

10

24031000

– Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen
mennyiségű dohánypótló-tartalommal is

30

10

24039100

– – „Homogenizált” vagy „visszanyert” dohány

20

10

24039900

– – Más

20

10

2501001000

– Asztali só

5

5

2501002000

– Legalább 99,5 %-os tisztaságú nátrium-klorid,
vizes oldatban is

0

0

2501009100

– Denaturált

5

0

2501009200

– Állati takarmány céljára

5

0

2501009900

– Más

5

5

2502000000

Pörköletlen vaspirit

5

0

2503000000

Mindenfajta kén, a szublimált, a kicsapott és a kol
loid kén kivételével

0

0

2504100000

– Por vagy lemezes formában

0

0

2504900000

– Más

0

0

2505100000

– Kovasavtartalmú homok és kvarchomok

0

0

2505900000

– Más

0

0

2506100000

– Kvarc

5

0

2506200000

– Kvarcit

5

0

2507001000

– Kaolin, kalcinálva is

0

0

2507009000

– Más

0

0

2508100000

– Bentonit

0

0

2508300000

– Tűzálló agyag

5

0
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2508400000

– Más agyag

0

0

2508500000

– Andaluzit, kianit és szilimanit

5

0

2508600000

– Mullit

5

0

2508700000

– Samott vagy dinaszföld

5

0

2509000000

Kréta

0

0

2510100000

– Őröletlen

5

0

2510200000

– Őrölt

5

0

2511100000

– Természetes bárium-szulfát (barit)

0

0

2511200000

– Természetes bárium-karbonát (witherit)

5

0

2512000000

Kovasavas fosszilis por (pl.: kovaföld, tripolit és dia
tomit) és hasonló kovasavas föld, kalcinálva is, ha
térfogattömege 1 vagy annál kisebb

0

0

2513100000

– Horzsakő

5

0

2513200000

– Csiszolókő, természetes korund, természetes grá nát
és egyéb természetes csiszolóanyag

0

0

2514000000

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

5

0

2515110000

– Megmunkálatlanul vagy durván nagyolva

5

5

2515120000

– Fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva
tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú
tábla formában

5

5

2515200000

– Ekozin és más mésztartalmú emlékművi vagy
építőkő; alabástrom

5

0

2516110000

– – Megmunkálatlanul vagy durván nagyolva

5

0

2516120000

– – Fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva
tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú
tábla formában

5

0

2516200000

– Homokkő

5

0

2516900000

– Más emlékművi vagy építőkő

5

0
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2517100000

– Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet álta
lában betonozáshoz vagy, út- vagy vasútkövezés
hez használnak vagy más ballaszt, gömbölyű ka
vics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is

5

0

2517200000

– Salakból, üledékből vagy más hasonló ipari hul
ladékból készült makadám, a 2517 10 00 al
szám alá tartozó anyagtartalommal is

5

0

2517300000

– Kátrányozott macadam

5

0

2517410000

– – Márványból

5

0

2517490000

– – Más

5

0

2518100000

– Nem kalcinált vagy nem zsugorított (szinterelt)
dolomite

5

0

2518200000

– Kalcinált vagy zsugorított (szinterelt) dolomite

5

0

2518300000

– Dolomit döngölőanyag

5

0

2519100000

– Természetes magnézium-karbonát (magnezit)

0

0

2519901000

– – Olvasztott magnesia

5

0

2519902000

– – Magnézium-oxid, vegytiszta is

0

0

2519903000

– – Kiégetett (szinterelt) magnézia, kiégetés előtt
kis mennyiségű egyéb oxidok hozzáadásával is

5

0

2520100000

– Gipsz, anhidrit

5

0

2520200000

– Kötőanyag

0

0

2521000000

Kohómészkő, mészkő és más mésztartalmú kő,
mész vagy cement előállításához

0

0

2522100000

– Égetett mész

5

0

2522200000

– Oltott mész

5

0

2522300000

– Hidraulikus mész

5

0

2523100000

– Cementklinker

5

5

2523210000

– – Fehércement, mesterségesen festve is

10

0
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2523290000

– – Más

10

5

2523300000

– Bauxitcement

10

0

2523900000

– Más hidraulikus cement

10

5

2524101000

– – Szálak

0

0

2524109000

– – Más

5

0

2524900000

– Más

0

0

2525100000

– Nyers csillám és lapokra hasított csillám

5

0

2525200000

– Csillámpor

0

0

2525300000

– Csillámhulladék

5

0

2526100000

– Nem zúzott, nem őrölt

5

0

2526200000

– Szemcsézve vagy porítva

0

0

2528100000

– Természetes nátrium-borát és ennek koncentrá
tuma (kalcinálva is)

0

0

2528900000

– Más

0

0

2529100000

– Földpát

5

0

2529210000

– – Legfeljebb 97 tömegszázalék kalcium-fluoridtartalommal

5

0

2529220000

– – 97 tömegszázalékot meghaladó kalcium-fluo
rid-tartalommal

5

0

2529300000

– Leucit, nefelin és nefelinszienit

5

0

2530100000

– Vermikulit, perlit és klorit nem duzzasztott alak
ban

0

0

2530200000

– Kizerit, epsomit (természetes magnézium-szulfát)

5

0

2530900000

– Más

5

0

2601110000

– – Nem agglomerált

5

0

2601120000

– – Agglomerált

5

0

2601200000

– Pörkölt pirit

0

0
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2602000000

Mangánérc dúsítva is, beleértve a vastartalmú man
gánércet és ennek dúsított termékeit is, 20 tömeg
százalékot meghaladó mangántartalommal száraz
anyagra számítva

5

0

2603000000

Rézérc, dúsított is

5

0

2604000000

Nikkelérc, dúsított is

5

0

2605000000

Kobaltérc, dúsított is

5

0

2606000000

Alumíniumérc, dúsított is

5

0

2607000000

Ólomérc, dúsított is

5

0

2608000000

Cinkérc, dúsított is

5

0

2609000000

Ónérc, dúsított is

5

0

2610000000

Krómérc, dúsított is

5

0

2611000000

Volfrámérc, dúsított is

5

0

2612100000

– Uránérc, dúsított is

5

0

2612200000

– Tóriumérc, dúsított is

5

0

2613100000

– Pörkölt

5

0

2613900000

– Más

5

0

2614000000

Titániumérc, dúsított is

5

0

2615100000

– Cirkóniumérc, dúsított is

0

0

2615900000

– Más

5

0

2616100000

– Ezüstérc, dúsított is

5

0

2616901000

– – Aranyérc, dúsított is

5

0

2616909000

– – Más

5

0

2617100000

– Antimonérc, dúsított is

5

0

2617900000

– Más

5

0
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2618000000

Vas- vagy acélgyártásból származó szemcsézett sa
lak (salakhomok)

5

0

2619000000

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

5

0

2620110000

– – Kemény cinktartalmú maradvány

0

0

2620190000

– – Más

5

0

2620210000

– – Ólmozott benzin iszapja (üledéke) és ólomtar
talmú kopogásgátló szerek iszapja (üledéke)

5

0

2620290000

– – Más

5

0

2620300000

– Elsősorban réztartalmú

5

0

2620400000

– Elsősorban alumíniumtartalmú

5

0

2620600000

– Arzént, higanyt, talliumot vagy ezek keverékét
tartalmazó hamu és maradvány, amelyet arzén
vagy e fémek kinyerésére vagy vegyületeik előál
lítására használnak

5

0

2620910000

– – Antimont, berilliumot, kadmiumot, krómot vagy
ezek keverékét tartalmazó

5

0

2620990000

– – Más

5

0

2621100000

– Kommunális hulladék hamuja és elégetési ma
radványa

5

0

2621900000

– Más

5

0

2701110000

– – Antracit

0

0

2701120000

– – Bitumenes kőszént

0

0

2701190000

– – Más kőszén

0

0

2701200000

– Brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított ha
sonló szilárd tüzelőanyag

5

0

2702100000

– Barnaszén, porítva is, de nem brikettezve

0

0

2702200000

– Barnaszénbrikett

5

0

2703000000

– Tőzeg (beleértve a tőzegalmot is) brikettezve is

0

0
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2704001000

– Koksz és félkoksz kőszénből

5

5

2704002000

– Koksz és félkoksz barnaszénből vagy tőzegből

5

0

2704003000

– Retortaszén

5

0

2705000000

Széngáz, vízgáz, termelési folyamatokban keletkező
gázok és hasonlók a kőolajgáz és más gáznemű
szénhidrogének kivételével

5

0

2706000000

Kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből lepárolt
kátrány és egyéb ásványi kátrány víztelenítve vagy
részben lepárolva is, beleértve a visszanyert kát
rányt is

5

0

2707100000

– Benzol

5

0

2707200000

– Toluol

5

0

2707300000

– Xilol

0

0

2707400000

– Naftalin

0

0

2707501000

– – Oldható nafta

0

0

2707509000

– – Más

0

0

2707910000

– – Kreozotolaj

5

0

2707991000

– – – Antracén

5

0

2707999000

– – – Más

0

0

2708100000

– Szurok

10

5

2708200000

– Szurokkoksz

10

0

2709000000

Bitumenes ásványokból előállított nyersolaj

10

5

2710111100

– – – – Repülőgépmotorhoz

0

0

2710111310

––– ––

Legalább 80-as, de legfeljebb 87-es ko
pogásállási mutatóval rendelkező

0

0

2710111320

––– ––

Legalább 87-es, de legfeljebb 90-es ko
pogásállási mutatóval rendelkező

0

0

2710111330

––– ––

Legalább 90-es, de legfeljebb 95-ös ko
pogásállási mutatóval rendelkező

0

0

2710111340

––– ––

Legalább 95-ös kopogásállási mutató
val rendelkező

0

0

2710111390

––– ––

Más

0

0
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0

0

2710111900

––––

2710112000

– – – Petróleum benzin ólomtetraetil tartalommal

0

0

2710119100

– – – – Lakkbenzin

10

0

2710119200

– – – – Benzin típusú sugárhajtómű és turbina
üzemanyag

15

0

2710119300

– – – – Tetrapropilén

10

0

2710119400

– – – – Keverék n-paraffinok

0

0

2710119500

– – – – Keverék n-olefinek

10

0

2710119910

– – – – – Mezőgazdasági célokra használt olaj,
amely legalább 70 tömegszázalékban
kőolajat vagy bitumenes ásványokból
előállított olajat tartalmaz, és a károsí
tók elleni védekezésre használt vegyü
letek hordozójaként szolgál

0

0

2710119920

––– ––

Permetolaj

0

0

2710119930

––– ––

Üzemanyag kisüzemi halászhajók mo
torjaihoz

0

0

2710119990

––– ––

Más

10

10

2710191200

– – – – Keverék n-paraffinok

5

0

2710191300

– – – – Keverék n-olefinek

10

0

2710191410

––– ––

Sugárhajtómű-tüzelőanyag

0

0

2710191420

––– ––

JP-4-es sugárhajtómű-tüzelőanyag

0

0

2710191490

––– ––

Más

0

0

2710191500

– – – – Kerozin típusú sugárhajtómű és turbina
üzemanyag

0

0

2710191900

––––

0

0

2710192110

––– ––

Legalább 40, de kevesebb mint 44-es
cetánszámmal

0

0

2710192120

––– ––

Legalább 45-ös cetánszámmal

0

0

2710192130

––– ––

2-es dízel

0

0

2710192140

––– ––

Dízelolaj halászhajók motorjaihoz

0

0

2710192190

––– ––

Más

0

0

Más
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2710192200

– – – – Fűtőolajok

0

0

2710192900

––––

10

5

2710193100

– – – – Keverék n-paraffinok

5

0

2710193200

– – – – Keverék n-olefinek

10

0

2710193300

– – – – Villamosszigetelési olajok

5

0

2710193400

– – – – Kenőzsírok

10

5

2710193510

––– ––

Gumioldó szer

0

0

2710193520

––– ––

1-es oldószer

0

0

2710193530

––– ––

Ásványi terpentine

0

0

2710193590

––– ––

Más

5

0

2710193600

– – – – Folyadékok hidraulikus hajtóműhöz

10

5

2710193700

– – – – Fehérolajok (vazelinből vagy paraffin
viaszból)

5

5

2710193800

––– ––

Más kenőolaj

10

5

2710193900

––– ––

Más

10

5

2710910000

– – Poliklórozott bifenileket (PCB-k), poliklórozott
terfenileket (PCT-k) vagy polibrómozott bifeni
leket (PBB-k) tartalmazó

10

0

2710990000

– – Más

10

0

2711110000

– – Földgáz

0

0

2711120000

– – Propán

0

0

2711130000

– – Bután

0

0

2711140000

– – Etilén, propilén, butilén és butadián

0

0

2711190000

– – Más

0

0

2711210000

– – Földgáz

5

0

2711290000

– Más

5

0

2712101000

– – Nyers

5

5

Más
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2712109000

– – Más

5

0

2712200000

– Paraffinviasz 0,75 tömegszázaléknál kisebb olaj
tartalommal

5

0

2712901000

– – Mikrokristályos kőolajviasz

0

0

2712902000

– – Ozokerit és ceresin

5

0

2712903000

– – Paraffinviasz legalább 0,75 tömegszázalék
olajtartalommal

0

0

2712909000

– – Más

0

0

2713110000

– – Nem kalcinálva

5

0

2713120000

– – Kalcinált

10

0

2713200000

– Ásványolaj-bitumen

10

0

2713900000

– Kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj
más maradéka

10

10

2714100000

– Bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok

10

0

2714900010

– – Aszfaltcement

0

0

2714900020

– – Gyorsan szilárduló cement

0

0

2714900030

– – Ipari bitumen (fúvatott)

0

0

2714900090

– – Más

10

5

2715001000

– Bitumenes masztix

10

5

2715009000

– Más

10

5

2716000000

Villamosenegia

0

0

2801100000

– Klór

0

0

2801200000

– Jód

0

0

2801300000

– Fluor; bróm

0

0

2802000000

Szublimált vagy kicsapott kén; kolloid kén

0

0

2803001000

– Acetilénkorom

0

0

2803009000

– Más

0

0

2804100000

– Hidrogén

5

5
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2804210000

– – Argon

5

0

2804290000

– – Más

5

0

2804300000

– Nitrogén

5

0

2804400000

– Oxigén

5

0

2804501000

– – Bór

5

0

2804502000

– – Tellúr

5

0

2804610000

– – Legalább 99,99 tömegszázalék szilikontarta
lommal

5

0

2804690000

– – Más

5

0

2804701000

– – Vörös vagy amorf foszfor

5

0

2804709000

– – Más

5

0

2804800000

– Arzén

0

0

2804901000

– – Porított

5

0

2804909000

– – Más

5

0

2805110000

– – Nátrium

0

0

2805120000

– – Kalcium

0

0

2805190010

– – – Stroncium és bárium

0

0

2805190090

– – – Más

5

0

2805300000

– Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium egymással
keverve vagy ötvözve is

0

0

2805400000

– Higany

0

0

2806100000

– Hidrogén-klorid (sósav)

5

7

2806200000

– Klórszulfonsav

0

0

2807001000

– Kénsav

5

5

2807002000

– Óleum (füstölgő kénsav)

5

5

2808001000

– Salétromsav

0

0

2808002000

– Nitrálósavak

0

0
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2809100000

– Difoszfor-pentoxid

5

0

2809201010

– – – Ortofoszforsav, legalább 75 % töménységű

0

0

2809201090

– – – Más

0

0

2809202000

– – Polifoszforsav

0

0

2810001000

– Ortobórsav

0

0

2810009000

– Más

0

0

2811110000

– – Hidrogén-fluorid (hirdrofluorsav)

5

0

2811191000

– – – – Aminoszulfonsav (szulfámsav)

5

0

2811193000

– – – – Foszforszármazékok

0

0

2811194000

– – – – Hidrogén-cianid

5

0

2811199000

––––

0

0

2811210000

– – Szén-dioxid

10

5

2811221000

– – – Szilikagél

0

0

2811229000

– – – Más

0

0

2811292000

– – – Nitrát-oxid (kéjgáz, dinitrogén-oxid)

10

0

2811294000

– – – Diarzén-trioxid (arzén-szeszkvioxid, arzénanhidrid, fehér arzénikum)

10

0

2811299010

– – – – Kén-dioxid

5

0

2811299090

––––

0

0

2812101000

– – Arzén-triklorid

5

0

2812102000

– – Karbonil-diklorid (foszgén)

5

0

2812103100

– – – Foszfor-oxi-triklorid

5

0

2812103200

– – – Foszfor-triklorid

5

0

2812103300

– – – Foszfor-pentaklorid

5

0

2812103900

– – – Más

5

0

2812104100

– – – Kén-monoklorid

5

0

Más

Más
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2812104200

– – – Kén-diklorid

5

0

2812104900

– – – Más

5

0

2812105000

– – Tionil-diklorid

5

0

2812109000

– – Más

5

0

2812900000

– Más

5

0

2813100000

– Szén-diszulfid

10

0

2813902000

– – Foszforszulfidok

5

0

2813909000

– – Más

5

0

2814100000

– Cseppfolyós ammonia

0

0

2814200000

– Ammónia, vizes oldatban

0

0

2815110000

– – Szilárd

5

0

2815120000

– – Vizes oldat (lúgkő)

5

0

2815200000

– Kálium-hidroxid (marókáli)

0

0

2815300000

– Nátrium- vagy kálium-peroxid

0

0

2816100000

– Magnézium-hidroxid és –peroxid

0

0

2816400000

– Stroncium- vagy bárium-oxid, -hidroxid és -pe
roxid

0

0

2817001000

– Cink-oxid (cinkfehér vagy cinkvirág)

5

5

2817002000

– Cink-peroxid

10

0

2818100000

– Mesterséges korund, vegyileg nem meghatáro
zott is

0

0

2818200000

– Alumínium-oxid, a mesterséges korund kivételé
vel

0

0

2818300000

– Alumínium-hidroxid

0

0

2819100000

– Króm-trioxid

5

0

2819901000

– – Dikróm-trioxid (króm-szeszkvioxid vagy „kró
moxidzöld”)

0

0
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2819909000

– – Más

5

0

2820100000

– Mangán-dioxid

0

0

2820900000

– Más

0

0

2821101000

– – Oxidok

0

0

2821102000

– – Hidroxidok

5

0

2821200000

– Földfestékek

5

0

2822000000

Kobalt-oxidok és -hidroxidok; kereskedelmi kobaltoxidok

0

0

2823001000

– Titán-dioxid (titán-oxid vagy titan-anhidrid)

0

0

2823009000

– Más

0

0

2824100000

– – Ólom-oxid (lithargyrum, ólomzselé)

0

0

2824900010

– – Vörösólom és narancssárga ólom

5

0

2824900090

– Más

0

0

2825100000

– Hidrazin és hidroxil-amin és ezek szervetlen sói

10

0

2825200000

– Lítium-oxid és –hidroxid

5

0

2825300000

– Vanádium-oxidok és –hidroxidok

5

0

2825400000

– Nikkel-oxidok és hidroxidok

0

0

2825500000

– Réz-oxidok és –hidroxidok

0

0

2825600000

– Germánium-oxidok és cirkónium-dioxid

5

0

2825700000

– Molibdén-oxidok és –hidroxidok

0

0

2825800000

– Antimon-oxidok

5

0

2825901000

– – Ón-oxidok és –hidroxidok

0

0

2825904000

– – Kalcium-oxid és –hidroxid

0

0

2825909000

– – Más

0

0

2826120000

– – Alumínium-vegyület/oxid és -hidroxid

5

0

2826191000

– – Nátrium-vegyület/oxid és -hidroxid

5

0
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2826199000

– – Más

0

0

2826300000

– Nátrium-hexafluoro-aluminát (mesterséges krio lit)

5

0

2826900000

– Más

5

0

2827100000

– Ammónium-klorid

0

0

2827200000

– Kalcium-klorid

0

0

2827310000

– – Magnézium-vegyület/klorid

0

0

2827320000

– – Alumínium-vegyület/klorid

0

0

2827350000

– – Nikkel-vegyület/klorid

0

0

2827391000

– – – Réz-vegyület/klorid

0

0

2827393000

– – – Ón-vegyület/klorid

0

0

2827394000

– – – Vas-vegyület/klorid

5

0

2827395000

– – – Cink-vegyület/klorid

0

0

2827399000

– – – Más

0

0

2827410000

– – Réz-vegyület

5

0

2827491000

– – – Alumínium-vegyület

0

0

2827499000

– – – Más

0

0

2827510000

– – Nátrium- vagy kálium-bromidok

0

0

2827590000

– – Más

0

0

2827601000

– – Nátrium- vagy kálium-vegyület

0

0

2827609000

– – Más

0

0

2828100000

– Kereskedelmi kálcium-hipoklorit és más kál
cium-hipokloritok

0

0

2828901100

– – – Nátrium-vegyület/hipoklorit

10

5

2828901900

– – – Más

10

0

2828902000

– – Kloritok

0

0

2828903000

– – Hipobromitok

0

0
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2829110000

– – Nátrium-vegyület/bromit

5

0

2829191000

– – – Kálium-vegyület/bromit

5

0

2829199000

– – – Más

0

0

2829901000

– – Perklorátok

5

0

2829902000

– – Kálium-jodát

0

0

2829909000

– – Más

0

0

2830101000

– – Nátrium-szulfidok

0

0

2830102000

– – Nátrium-hidrogén-szulfid (nátrium-hidroszul fid)

5

0

2830901000

– – Kálium-szulfid

5

0

2830909000

– – Más

5

0

2831100000

– Nátrium-vegyület/szulfid

0

0

2831900000

– Más

5

0

2832100000

– Nátrium-szulfitok

0

0

2832201000

– – Ammónium-vegyület/szulfit

5

0

2832209000

– – Más

5

0

2832301000

– – Nátrium-vegyület/szulfit

10

0

2832309000

– – Más

10

0

2833110000

– – Dinátrium-szulfát

0

0

2833190000

– – Más

0

0

2833210000

– – Magnézium-vegyület/szulfát

0

0

2833220000

– – Alumínium-vegyület/szulfát

10

5

2833240000

– – Nikkel-vegyület/szulfát

0

0

2833250000

– – Réz-vegyület/szulfát

0

0

2833270000

– – Bárium-vegyület/szulfát

0

0

2833291000

– – – Vas-vegyület/szulfát

0

0
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2833293000

– – – Ólom-vegyület/szulfát

0

0

2833295000

– – – Króm-vegyület/szulfát

10

0

2833296000

– – – Cink-vegyület/szulfát

0

0

2833299000

– – – Más

0

0

2833301000

– – Alumínium-vegyület

5

0

2833309000

– – Más

5

0

2833401000

– – Nátrium-vegyület

0

0

2833409000

– – Más

0

0

2834100000

– Nitritek

0

0

2834210000

– – Kálium-vegyület/nitrit

0

0

2834291000

– – – Magnézium-vegyület/nitrit

0

0

2834299000

– – – Más

0

0

2835100000

– Hipofoszfitok és foszfitok

0

0

2835220000

– – Nátrium- és dinátrium-hipofoszfit és foszfit

5

7

2835240000

– – Kálium-hipofoszfit és foszfit

0

0

2835250000

– – Kalcium-hidrogén-ortofoszfát (dikalcium-fosz
fát)

0

0

2835260000

– – Más kalcium-foszfátok

0

0

2835291000

– – – Vas-vegyület/foszfát

0

0

2835292000

– – – Triammónium-vegyület/foszfát

0

0

2835299000

– – – Más

0

0

2835310000

– – Nátrium-trifoszfát (nátrium-tripolifoszfát)

0

0

2835391000

– – – Nátrium-pirofoszfátok

0

0

2835399000

– – – Más

0

0

2836200000

– Dinátrium-karbonát

0

0
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2836300000

– Nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna)

0

0

2836400000

– Kálium-karbonátok

0

0

2836500000

– Kalcium-karbonát

0

0

2836600000

– Bárium-karbonát

5

0

2836910000

– – Lítium-karbonát

5

0

2836920000

– – Stroncium-karbonát

5

0

2836991000

– – – Kicsapott magnézium-karbonát

5

0

2836992000

– – – Ammónium-karbonátok

0

0

2836993000

– – – Kobalt-karbonát

0

0

2836994000

– – – Nikkel-karbonát

0

0

2836995000

– – – Nátrium-szeszkvikarbonát

0

0

2836999000

– – – Más

0

0

2837111000

– – – Cianid

5

0

2837112000

– – – Cián-oxid

5

0

2837190000

– – Más

5

0

2837200000

– Komplex cianidok

5

0

2839110000

– – Nátrium-metaszilikátok

5

7

2839190000

– – Más

5

0

2839901000

– – Alumínium-vegyület

0

0

2839902000

– – Kicsapott kalcium

0

0

2839903000

– – Magnézium-vegyület

0

0

2839904000

– – Kálium-vegyület

5

0

2839909000

– – Más

0

0

2840110000

– – Vízmentes

5

0

2840190000

– – Más

0

0
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2840200000

– Más borátok

5

0

2840300000

– Peroxo-borátok (perborátok)

5

0

2841300000

– Nátrium-dikromát

0

0

2841501000

– – Cink- vagy ólom-kromát

5

0

2841502000

– – Kálium-kromát

0

0

2841503000

– – Nátrium-kromát

0

0

2841504000

– – Nátrium-dikromát

0

0

2841505000

– – Tallium-dikromát

0

0

2841509000

– – Más

0

0

2841610000

– – Kálium-permanganát

0

0

2841690000

– – Más

5

0

2841700000

– Molibdátok

10

0

2841800000

– Volframátok

10

0

2841901000

– – Aluminátok

0

0

2841909000

– – Más

5

0

2842100000

– Kettős vagy komplex szilikátok, beleértve az alu
míniumszilikátokat vegyileg nem meghatározva is

0

0

2842901000

– – Arzenátok és arzenitek

5

0

2842902100

– – – Ammónium- és cink-vegyület/arzenát és ar
zenit

5

0

2842902900

– – – Más

0

0

2842903000

– – Kettős vagy komplex foszfátok (foszforsók)

0

0

2842909000

– – Más

0

0

2843100000

– Nemesfémek kolloid állapotban

5

0

2843210000

– – Ezüst-nitrát

10

5

2843290000

– – Más

10

0

2843300000

– Aranyvegyületek

5

0
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2843900000

– Más vegyületek; amalgámok

10

0

2844100000

– Természetes urán és vegyületei; természetes
uránt vagy természetes uránvegyületet tartal mazó
ötvözetek, diszperziók (cermetek is), kerá miai
termékek és keverékek

5

0

2844200000

– U 235-re dúsított urán és vegyületei; plutónium és
vegyületei; U 235-re dúsított uránt, plutóniu mot
vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek,
diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai
termékek és keverékek

5

0

2844300000

– U 235-re kimerített urán és vegyületei; tórium és
vegyületei; U 235-re kimerített uránt, tóriumot
vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, disz
perziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai ter
mékek és keverékek

5

0

2844401000

– – Radioaktív maradékok

5

0

2844409000

– – Más

5

0

2844500000

– Atomreaktorok kimerült (besugárzott) fűtőel
emei (töltetei)

5

0

2845100000

– Nehézvíz (deutérium-oxid)

5

0

2845900000

– Más

5

0

2846100000

– Cérium-vegyületek

5

0

2846900000

– Más

5

0

2847000000

Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is

0

0

2848000000

Foszfidok, vegyileg nem meghatározottak is, a fer
rofoszfor kivételével

5

0

2849100000

– Kalcium-vegyület/foszfid

10

0

2849200000

– Szilícium-vegyület/foszfid

5

0

2849901000

– – Volfrám-vegyület/foszfid

5

0

2849909000

– – Más

0

0

2850001000

– Ólom-nitrid

0

0

2850002000

– Azidok

0

0

2850009000

– Más

0

0
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2852001000

– Higany-szulfátok

0

0

2852002100

– – Merbromin (INN) (higany-króm)

0

0

2852002900

– – Más

0

0

2852009000

– Más

0

0

2853001000

– Klórcián

5

0

2853003000

– Desztillált vagy vezetőképes, és hasonló tiszta
ságú víz; cseppfolyós levegő és tisztított levegő

0

0

2853009000

– Más

5

0

2901100000

– Telített

5

0

2901210000

– – Etilén

5

0

2901220000

– – Propilén (propén)

5

0

2901230000

– – Butén (butilén) és izomerjei

5

0

2901240000

– – 1,3-butadién és izoprén

5

0

2901290000

– – Más

5

5

2902110000

– – Ciklohexán

0

0

2902190000

– – Más

0

0

2902200000

– Benzol

0

0

2902300000

– Toluol

0

0

2902410000

– – Orto-xilol

0

0

2902420000

– – Meta-xilol

0

0

2902430000

– – Para-xilol

0

0

2902440000

– – Xilolizomerek keveréke

0

0

2902500000

– Sztirol

0

0

2902600000

– Etilbenzol

5

0

2902700000

– Kumol

5

0

2902901000

– – Naftalin

5

0
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2902909000

– – Más

0

0

2903111000

– – – Klór-metán (metil-klorid)

5

0

2903112000

– – – Klór-etán (etil-klorid)

5

0

2903120000

– – Diklór-metán (metilén-diklorid)

5

0

2903130000

– – Kloroform (triklór-metán)

0

0

2903140000

– – Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)

5

0

2903150000

– – Etilén-diklorid (ISO) (1,2-diklór-etán)

10

0

2903191000

– – – 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)

5

0

2903199000

– – – Más

5

0

2903210000

– – Vinil-klorid (klór-etilén)

10

0

2903220000

– – Triklór-etilén

0

0

2903230000

– – Tetraklór-etilén (perklór-etilén)

5

0

2903291000

– – – Vinilidén-klorid (monomer)

5

0

2903299000

– – – Más

5

0

2903310000

– – Etilén-dibromid (ISO) (1,2-dibróm-etán)

0

0

2903391000

– – – Bróm-metán (metil-bromid)

0

0

2903392100

––––

Difluormetán

5

0

2903392200

– – – – Trifluormetán

5

0

2903392300

––––

Difluoretán

5

0

2903392400

– – – – Trifluoretán

5

0

2903392500

– – – – Tetrafluoretán

5

0

2903392600

– – – – Pentafluoretán

5

0

2903393000

– – – 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluor-metil)
propén

5

0

2903399000

– – – Más

0

0

2903410000

– – Triklór-fluormetán

5

0

1-
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2903420000

– – Diklór-difluormetán

5

0

2903430000

– – Triklór-trifluoretán

5

0

2903440000

– – Diklór-tetrafluoretán és klór-pentafluoretán

5

0

2903451000

– – – Klór-trifluormetán

5

0

2903452000

– – – Pentaklór-fluoretán

5

0

2903453000

– – – Tetraklór-difluoretán

5

0

2903454100

– – – – Heptaklór-fluorpropán

5

0

2903454200

– – – – Hexaklór-difluorpropán

5

0

2903454300

– – – – Pentaklór-trifluorpropán

5

0

2903454400

– – – – Tetraklór-tetrafluorpropán

5

0

2903454500

– – – – Triklór-pentafluorpropán

5

0

2903454600

– – – – Diklór-hexafluorpropán

5

0

2903454700

– – – – Klór-heptafluorpropán

5

0

2903459000

– – – Más

0

0

2903460000

– – Bróm-klór-difluormetán, bróm-trifluormetán és
dibróm-tetrafluoretán

5

0

2903470000

– – Más, teljesen halogénezett származékok

5

0

2903491100

– – – – Klór-difluormetán

5

0

2903491300

– – – – Diklór-pentafluorpropán

5

0

2903491400

– – – – Diklór-trifluoretán

5

0

2903491500

– – – – Klór-tetrafluoretán

5

0

2903491600

– – – – Diklór-fluoretán

5

0

2903491700

– – – – Klór-difluoretán

5

0

2903491800

– – – – Triklór-fluoretán

0

0

2903491900

––––

0

0

Más
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2903492000

– – – Metán-, etán- vagy propánszármazékok, csak
fluorral és brómmal halogénezve

5

0

2903499000

– – – Más

5

0

2903511000

– – – Lindán (ISO) gamma-izomer

5

0

2903512000

– – – Alfa-, béta- és delta-izomerek

10

0

2903519000

– – – Más

5

0

2903521000

– – – Aldrin (ISO)

10

0

2903522000

– – – Klórdán (ISO)

10

0

2903523000

– – – Heptaklór (ISO)

0

0

2903591000

– – – Kamfeklór (toxafén)

0

0

2903592000

– – – Mirex

0

0

2903599000

– – – Más

0

0

2903610000

– – Klór-benzol, orto-diklór-benzol és para-diklórbenzol

5

0

2903621000

– – – Hexaklór-benzol (ISO)

5

0

2903622000

– – – DDT (ISO) [klofenotan (INN) 1,1,1-triklór2,2-bisz(para-klórfenil)-etán]

5

0

2903690000

– – Más

5

0

2904101000

– – Naftalin-szulfonsavak

5

5

2904109000

– – Más

0

0

2904201000

– – Dinitro-toluol

10

0

2904202000

– – Trinitro-toluol (TNT)

10

0

2904203000

– – Trinitrobutil-meta-xilol és dinitrobutil-para-ci
mol

5

0

2904204000

– – Nitro-benzol

5

0

2904209000

– – Más

5

0

2904901000

– – Triklór-nitro-metán (klórpikrin)

5

0
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2904909000

– – Más

0

0

2905110000

– – Metanol (metil-alkohol)

0

0

2905121000

– – – Propil-alkohol

0

0

2905122000

– – – Izopropil-alkohol

0

0

2905130000

– – 1-butanol (n-butil-alkohol)

0

0

2905141000

– – – Izobutil

0

0

2905149000

– – – Más

0

0

2905161000

– – – 2-etil-hexanol

0

0

2905169000

– – – Más oktanol

0

0

2905170000

– – 1-dodekanol (laurel-alkohol), 1-hexadekanol
(cetil-alkohol) és 1-oktadekanol (sztearil-alko hol)

0

0

2905191000

– – – Metil-amil-alkohol

0

0

2905192000

– – – Más hexil-alkoholok (hexanolok); heptil-al
koholok (heptanolok)

0

0

2905193000

– – – Nonil-alkoholok (nonanolok)

5

0

2905194000

– – – Decil-alkoholok (dekanolok)

0

0

2905195000

– – – 3,3-dimetil-2-bunatol (pinakolil-alkohol)

5

0

2905196000

– – – Pentanol (amil-alkohol) és izomerjei

5

0

2905199000

– – – Más

0

0

2905220000

– – Aciklikus terpénalkoholok

0

0

2905290000

– – Más

0

0

2905310000

– – Etilén-glikol (etándiol)

0

0

2905320000

– – Propilénglikol (1,2 propándiol)

0

0

2905391000

– – – Butilénglikol (butándiol)

0

0

2905399000

– – – Más

0

0

834

Megjegyzések

NANDIN
A 2007

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

2905410000

– – 2-etil-2-(hidroximetil)1,3-propándiol (trimeti
lolpropán)

0

0

2905420000

– – Pentaeritritol (pentaeritrit)

0

0

29054300

– – Mannit

5

0

29054400

– – D-glucitol (szorbitol)

15

E

2905450000

– – Glicerin

10

5

2905490000

– – Más

0

0

2905510000

– – Etklórvinol (INN)

0

0

2905590000

– – Más

0

0

2906110000

– – Mentol

0

0

2906120000

– – Ciklohexanol, metil-ciklohexanolok és dimetilciklohexanolok

5

0

2906130000

– – Szterinek és inozitolok

0

0

2906190000

– – Más

0

0

2906210000

– – Benzilalkohol

0

0

2906290000

– – Más

0

0

2907111000

– – – Fenol (hidroxi-benzol)

0

0

2907112000

–––

0

0

2907120000

– – Krezolok és sóik

0

0

2907131000

– – – Nonil-fenolok

0

0

2907139000

– – – Más

0

0

2907150000

– – Naftolok és sóik

0

0

2907190000

– – Más

0

0

2907210000

– – Rezorcinol és sói

0

0

2907220000

– – Hidrokinon (kinol) és sói

0

0

Sók

835

Megjegyzések

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

2907230000

– – 4,4′-izopropilidén-difenol (biszfenol A, difeni
lol-propán)

0

0

2907291000

– – – Fenol-alkoholok

0

0

2907299000

– – – Más

0

0

2908110000

– – Pentaklór-fenol (ISO)

0

0

2908190000

– – Más

0

0

2908910000

– – Dinoszeb (ISO) és sói

0

0

2908991000

– – – Csak szulfoszármazékok, ezek sói és észte
rei

0

0

2908992100

– – – – Dinitro-orto-krezol (DNOC)

0

0

2908992200

– – – – Dinitro-fenol

0

0

2908992300

– – – – Pikrinsav (trinitrol-fenol)

0

0

2908992900

––––

0

0

2908999000

– – – Más

0

0

2909110000

– – Dietil-éter (etil-oxid)

0

0

2909191000

– – – Metil-tercier-butil-éter

0

0

2909199000

– – – Más

0

0

2909200000

– Ciklán-, ciklén- és cikloterpén éterek és ezek ha
logén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

0

0

2909301000

– – Anetol

0

0

2909309000

– – Más

0

0

2909410000

– – 2,2′-oxidietanol (dietilén-glikol)

0

0

2909430000

– – Etilén-glikol vagy dietilén-glikol monobutilétere

0

0

2909440000

– – Etilén-glikol vagy dietilén-glikol más monoal
kil-étere

0

0

2909491000

– – – Dipropilén-glikol

5

0

2909492000

– – – Trietilén-glikol

0

0
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2909493000

– – – Gliceril-guajakol

0

0

2909494000

– – – Propilén-glikol-metil-éter

0

0

2909495000

– – – Propilén-glikolok más éterei

0

0

2909496000

– – – Etilén-glikolok más éterei

0

0

2909499000

– – – Más

0

0

2909501000

– – Guajakol, eugenol és izoeugenol; kálium-szul
foguajakol

0

0

2909509000

– – Más

0

0

2909601000

– – Metil-etil-keton-peroxid

0

0

2909609000

– – Más

0

0

2910100000

– Etilén-oxid (oxirán)

5

0

2910200000

– Metiloxirán (propilén-oxid)

0

0

2910300000

– 1-klór-2,3-epoxipropán (epiklór-hidrin)

5

0

2910400000

– Dieldrin (ISO, INN)

10

0

2910902000

– – Endrin (ISO)

10

0

2910909000

– – Más

0

0

2911000000

Acetálok, félacetálok egyéb oxigénfunkciós cso
porttal vagy anélkül is, és ezek halogén-, szulfo-,
nitro- vagy nitrozoszármazékai

5

0

2912110000

– – Metanal (formaldehid)

5

0

2912120000

– – Etanal (acetaldehid)

0

0

2912192000

– – – Citrál és cintronellál

0

0

2912193000

– – – Glutáraldehid

5

0

2912199000

– – – Más

0

0

2912210000

– – Benzaldehid

0

0

2912291000

– – – Fahéjaldehid és fenil-acetaldehid

0

0

2912299000

– – – Más

0

0
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2912300000

– Aldehid-alkoholok

0

0

2912410000

– – Vanillin (4-hidroxi-3-metoxi-benzaldehid)

0

0

2912420000

– – Etil-vanillin (3-etoxi-4-hidroxi-benzaldehid)

0

0

2912490010

– – – Ánizs-aldehid (4-ánizsaldehid, 4-metoxiben
zaldehid)

0

0

2912490090

– – – Más

5

0

2912500000

– Aldehidek ciklikus polimerjei

0

0

2912600000

– Paraformaldehid

5

0

2913000000

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

0

0

2914110000

– – Aceton

10

0

2914120000

– – Butanon (metil-etil-keton)

0

0

2914130000

– – 4-metil-2-pentanon (metil-izobutil-keton)

0

0

2914190000

– – Más

0

0

2914210000

– – Kámfor

0

0

2914221000

– – – Ciklohexanon

0

0

2914222000

– – – Metil-ciklohexanonok

0

0

2914230000

– – Jononok és metil-jononok

0

0

2914292000

– – – Izoforon

0

0

2914299000

– – – Más

0

0

2914310000

– – Fenilaceton (fenil-2-propanon)

0

0

2914390000

– – Más

0

0

2914401000

– – 4-hidroxi-4-metil-2-pentaton
hol)

0

0

2914409000

– – Más

0

0

2914500000

– – Keton-fenolok és ketonok egyéb oxigénfunk
ciós csoporttal

0

0

(diaceton-alko
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2914610000

– – Antrakinon

0

0

2914690000

– – Más

0

0

2914700000

– Halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazé
kok

0

0

2915110000

– – Hangyasav

0

0

2915121000

– – – Nátrium-formiát

5

0

2915129000

– – – Más

0

0

2915130000

– – Hangyasav észterei

0

0

2915210000

– – Ecetsav

0

0

2915240000

– – Ecetsavanhidrid

0

0

2915291000

– – – Kalcium-, ólom-, réz-, króm-, alumíniumvagy vasacetát

0

0

2915292000

– – – Nátrium-acetát

0

0

2915299000

– – – Más

0

0

2915310000

– – Etil-acetát

0

0

2915320000

– – Vinil-acetát

0

0

2915330000

– – N-butil-acetát

0

0

2915360000

– – Dinoszeb- (ISO) acetát

0

0

2915391000

– – – Metil- acetát

0

0

2915392100

– – – – Propil-acetát

0

0

2915392200

– – – – Izopropil-acetát

0

0

2915393000

– – – Amil- és izoamil-acetát

0

0

2915399000

– – – Más

0

0

2915401000

– – Savak

10

0

2915402000

– – Sók és észterek

0

0

2915501000

– – Propionsav

0

0

2915502100

–––

0

0

Sók
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2915502200

– – – Észterek

0

0

2915601100

– – – Vajsavak

0

0

2915601900

– – – Más

0

0

2915602000

– – Pentánsavak és ezek sói és észterei

0

0

2915701000

– – – Palmitinsav, sztearinsav, ezek sói és észterei

0

0

2915702100

– – – Sztearinsav

0

0

2915702200

–––

0

0

2915702900

– – – Észterek

0

0

2915902000

– – Brómecetsavak

0

0

2915903100

– – – Acetil-klorid

0

0

2915903900

– – – Más

0

0

2915904000

– – Ón-oktoát

0

0

2915905000

– – Laurinsav

0

0

2915909000

– – Más

0

0

2916111000

– – – Akrilsav

0

0

2916112000

–––

Sók

0

0

2916121000

– – – Butil-akrilát

0

0

2916129000

– – – Más

0

0

2916130000

– – Metakrilsav és sói

0

0

2916141000

– – – Metil-metakrilát

0

0

2916149000

– – – Más

0

0

2916151000

– – – Olajsav

5

5

2916152000

– – – Olajsav sói és észterei

0

0

2916159000

– – – Más

0

0

2916191000

– – – Szorbinsav és sói

0

0

Sók
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2916192000

– – – Akrilsav származékai

0

0

2916199010

– – – – Metakrilsav származékai

0

0

2916199090

––––

0

0

2916201000

– – Alletrin (ISO)

5

0

2916202000

– – Permetrin (ISO, INN)

5

0

2916209000

– – Más

5

0

2916311000

– – – Benzoesav

0

0

2916313000

– – – Nátrium-benzoát

0

0

2916314000

– – – Naftalin-benzoát, ammónium-benzoát, ká
lium-benzoát, kalcium-benzoát, metil-ben
zoát és etil-benzoát

0

0

2916319000

– – – Más

0

0

2916321000

– – – Benzoil-peroxid

0

0

2916322000

– – – Benzoil-klorid

0

0

2916340000

– – Fenilecetsav és sói

0

0

2916350000

– – Fenilecetsav észterei

0

0

2916360000

– – Binapakril (ISO)

0

0

2916390000

– – Más

0

0

2917111000

– – – Oxálsav

0

0

2917112000

– – – Sók és észterek

0

0

2917121000

– – – Adipinsav

0

0

2917122000

– – – Sók és észterek

0

0

2917131000

– – – Azelainsav (INN), sói és észterei

0

0

2917132000

– – – Szebacinsav, sói és észterei

0

0

2917140000

– – Maleinsavanhidrid

0

0

Más

841

Megjegyzések

NANDIN
A 2007

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

2917191000

– Maleinsav

0

0

2917192000

– – – Maleinsav sói, észterei és más származékai

0

0

2917193000

– – – Fumársav

0

0

2917199000

– – – Más

0

0

2917200000

– Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén polikarbonsa
vak, ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai és pero
xisavai, valamint ezek származékai

0

0

2917320000

– – Dioctil-ortoftalátok

5

0

2917330000

– – Dinonil- vagy didecil-ortoftalátok

10

0

2917341000

– – – Dimetil- vagy dietil-ortoftalátok

10

0

2917342000

– – – Dibutil-ortoftalátok

5

0

2917349000

– – – Más

5

0

2917350000

– – Ftálsavanhidrid

0

0

2917361000

– – – Tereftálsav

0

0

2917362000

–––

5

0

2917370000

– – Dimetil-tereftalát

0

0

2917392000

– – – Ortoftálsav és sói

5

0

2917393000

– – – Izoftálsav, ezek sói és észterei

0

0

2917394000

– – – Trimellit-anhidrid

0

0

2917399000

– – – Más

5

0

2918111000

– – – Tejsav

0

0

2918112000

– – – Kalcium-laktát

0

0

2918119000

– – – Más

0

0

2918120000

– – Borkősav

0

0

2918130000

– – Borkősav sói és észterei

0

0

2918140000

– – Citromsav

0

0

Sók
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2918153000

– – – Nátrium-citrát

0

0

2918159000

– – – Más

0

0

2918161000

– – – Glukonsav

0

0

2918162000

– – – Kalcium-glukonát

0

0

2918163000

– – – Nátrium-glukonát

0

0

2918169000

– – – Más

0

0

2918180000

– – Klórbenzilát (ISO)

0

0

2918191000

– – – 2,2-difenil-2-hydroxi-ecetsav (benzilsav)

0

0

2918192000

– – – Glukonsav származékai

0

0

2918199000

– – – Más

0

0

2918211000

– – – Szalicilsav

0

0

2918212000

–––

0

0

2918221000

– – – O-acetil-szalicilsav

5

0

2918222000

– – – Sók és észterek

0

0

2918230000

– – Szalicilsav más észterei és ezek sói

5

0

2918291100

– – – – Metil-parahidroxibenzoát

0

0

2918291200

– – – – Propil-parahidroxibenzoát

0

0

2918291900

––––

0

0

2918299000

– – – Más

0

0

2918300000

– Karbonsavak aldehid- vagy ketonfunkciós cso
porttal, de egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül,
ezek anhidridjei, halidjai, peroxidjai, peroxisavai,
valamint ezek származékai

0

0

2918910000

– – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5 triklór-fenoxi-ecetsav), en
nek sói és észterei

0

0

2918991100

– – – – 2,4-D (ISO)

0

0

2918991200

––––

0

0

2918992000

– – – 2,4-D észterei

0

0

Sók

Más

Sók
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2918993000

– – – Dikamba (ISO)

0

0

2918994000

– – – MCPA (ISO)

0

0

2918995000

– – – 2,4-DB-(2,4-diklór-fenoxi)-butirsav

0

0

2918996000

– – – Diklórprop (ISO)

0

0

2918997000

– – – Diklofop-metil (metil 2-(4-(2,4-diklór-fe
noxi)fenoxi)propionát)

0

0

2918999100

– – – – Naproxén-nátrium

0

0

2918999200

– – – – 2,4-diklór-fenoxi-propionsav

0

0

2918999900

––––

0

0

2919100000

– Trisz (2,3-dibróm-propil) foszfát

5

0

2919901100

– – – Nátrium-glicerin-foszfát

0

0

2919901900

– – – Más

0

0

2919902000

– – Dimetil-diklór-vinil-foszfát (DDVP)

0

0

2919903000

– – Klórfenvinfosz (ISO)

0

0

2919909000

– – Más

5

0

2920111000

– – – Paration (ISO)

0

0

2920112000

– – – Paration-metil (ISO) (metil-paration)

10

0

2920192000

– – – O-etil-o-p-nitrofenil benzol-tiofoszfit (EPN)

5

0

2920199000

– – – Más

0

0

2920901000

– – Nitroglicerin (glicerin-trinitrát)

5

0

2920902000

– – Pentrit (pentaeritrit-tetranitrát)

5

0

2920903100

– – – Dimetilből és trimetilből

5

0

2920903200

– – – Dietilből és trietilből

5

0

2920903900

– – – Más

5

0

2920909000

– – Más

0

0

Más
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2921110000

– – Metil-amin, di- vagy trimetil-amin és ezek sói

0

0

2921191000

– – – Bisz-(2-klóretil)-etilamin

0

0

2921192000

– – – Klórmetin (INN) (bisz-(2-klóretil)-metilamin)

5

0

2921193000

– – – Triklór-metin (INN) (trisz-(2-klóretil)-amin)

5

0

2921194000

– – – N,N-Dialkil(metil, etil, n-propil vagy izopro
pil) 2-klóretil-aminok és protonált sóik

5

0

2921195000

– – – Dietil-amin és sói

5

0

2921199000

– – – Más

0

0

2921210000

– – Etilén-diamin és sói

5

0

2921220000

– – Hexametilén-diamin és sói

5

0

2921290000

– – Más

0

0

2921300000

– Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén mono- vagy po
liaminok és ezek származékai; ezek sói

0

0

2921410000

– – Anilin és sói

0

0

2921421000

– – – Klóranilinok

0

0

2921422000

– – – N-Metil-N,2,4,6-tetra-nitroanilin (tetril)

5

0

2921429000

– – – Más

0

0

2921430000

– – Toluidinek és származékaik; ezek sói

5

0

2921440000

– – Difenil-amin és származékai; ezek sói

5

0

2921450000

– – 1-naftilamin (alfa-naftilamin),
2-naftilamin
(béta-naftilamin) és származékaik; ezek sói

5

0

2921461000

– – – Amfetamin (INN)

0

0

2921462000

– – – Benzfetamin (INN), dexamfetamin (INN),
etilamfetamin (INN) és fenkamfamin (INN)

5

0

2921463000

– – – Lefetamin INN), levamfetamin (INN), mefe
norex (INN), és fentermin (INN)

5

0
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2921469000

– – – Más

0

0

2921491000

– – – Xilidinek

5

0

2921499000

– – – Más

0

0

2921510000

– – O-, m- és p-fenilén-diamin, diamino-toluolok és
ezek származékai; ezek sói

0

0

2921590000

– – – Más

0

0

2922111000

– – – Monoetanol-amin

0

0

2922112000

–––

0

0

2922121000

– – – Dietanol-amin

0

0

2922122000

–––

5

0

2922131000

– – – Trietanol-amin

0

0

2922132000

–––

5

0

2922141000

– – – Dextropropoxifen (INN)

0

0

2922142000

–––

0

0

2922192100

– – – – N,N-dimetil-2 aminoetanol és protonált sói

0

0

2922192200

– – – – N,N-dietil-2 aminoetanol és protonált sói

5

0

2922192900

––––

Más

0

0

2922193000

– – – Etil-dietanol-amin

0

0

2922194000

– – – Metil-dietanol-amin

0

0

2922199000

– – – Más

0

0

2922210000

– – Amino-hidroxi-naftalén-szulfonsavak és ezek
sói

5

0

2922290000

– – Más

5

0

2922311000

– – – Amfepramon (INN)

5

0

2922312000

– – – Metadon (INN)

0

0

2922313000

– – – Normetadon (INN)

0

0

Sók

Sók

Sók

Sók
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2922319000

– – – Más

0

0

2922390000

– – Más

0

0

2922410000

– – Lizin és észterei; ezek sói

0

0

2922421000

– – – Nátrium-glutamát

5

0

2922429000

– – – Más

0

0

2922430000

– – Antranilsav és sói

5

0

2922441000

– – – Tilidin (INN)

0

0

2922449000

– – – Más

0

0

2922491000

– – – Glicin (INN), sói és észterei

0

0

2922493000

– – – Alaninok (INN), fenilalanin (INN), leucin
(INN), izoleucin (INN) és aszpartámsav
(INN)

0

0

2922494100

– – – – Etilén-diamin-tetraecetsav (EDTA) (edet
sav (INN))

0

0

2922494200

––––

5

0

2922499000

– – – Más

0

0

2922503000

– – 2-amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metil)-fenilpropán
(STP, DOM)

0

0

2922504000

– – Aminosav-fenolok, ezek sói és származékai

0

0

2922509000

– – Más

0

0

2923100000

– Kolin és sói

0

0

2923200000

– Lecitinek és más foszforaminolipidek

5

0

2923901000

– – Kolin származékai

0

0

2923909000

– – Más

0

0

2924110000

– – Meprobamát (INN)

0

0

2924120000

– – Fluoracetamid (ISO), foszfamidon (ISO) és mo
nokrotofosz (ISO)

0

0

2924190000

– – Más

0

0

Sók
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2924211000

– – – Diuron (ISO)

0

0

2924219000

– – – Más

0

0

2924230000

– – 2-acetamidobenzoesav (N-acetil-antranilsav) és sói

0

0

2924240000

– – Etinamát (INN)

0

0

2924291000

– – – Acetil-para-aminofenol (paracetamol) (INN)

0

0

2924292000

– – – Lidokain (INN)

0

0

2924293000

– – – Karbaril (ISO, INN)

0

0

2924294000

– – – Propanil (ISO)

5

5

2924295000

– – – Metalaxil (ISO)

0

0

2924296000

– – – Aszpartám (INN)

0

0

2924297000

– – – Atenolol (INN)

0

0

2924298000

– – – Butaklór (2'-klór-2',6' dietil-N-(butoximetil)acetanilid)

0

0

2924299100

– – – – 2'-klór-2',6' dietil-N-(metoximetil)acetani lid)

0

0

2924299900

––––

0

0

2925110000

– – Szaharin és sói

0

0

2925120000

– – Glutetimid (INN)

0

0

2925190000

– – Más

0

0

2925210000

– – Klórdimeform (ISO)

10

0

2925291000

– – – Guanidinek, ezek sói és származékai

0

0

2925299000

– – – Más

5

5

2926100000

– Akrilonitril

5

0

2926200000

– 1-ciano-guanidin (dicián-diamid)

5

0

2926301000

– – Fenproporex (INN) és sói

5

0

Más
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2926302000

– – Metadon (INN) intermedier (4-ciano-2-dimeti
lamino-4,4-difenilbután)

0

0

2926902000

– – Acetonitril

5

0

2926903000

– – Aceton-ciánhidrin

5

0

2926904000

– – 2-cián-n-[(etilamin)karbonil]-2-(metoxi-amino)
acetamid (cimoxanil)

0

0

2926905000

– – Cipermetrin

0

0

2926909000

– – Más

0

0

2927000000

– Diazo-, azo- vagy azoxivegyületek

5

0

2928001000

– Etil-metil-cetoxim (butanon-oxim)

0

0

2928002000

– Foxim (ISO, INN)

0

0

2928009000

– Más

0

0

2929101000

– – Toluol-diizo-cianát

5

0

2929109000

– – Más

0

0

2929901000

– – N,N-dialkil-(metil-, etil-, n-propil- vagy izopro
pil)-foszforamido-dihalidok

10

0

2929902000

– – Dialkil-(metil-, etil-, n-propil- vagy izopropil)N,N-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopro
pil)-foszforamidátok

10

0

2929903000

– – Nátrium-ciklamát (INN)

10

0

2929909000

– – Más

10

0

2930201000

– – Etil-dipropil-tiokarbamát

0

0

2930202000

– – Butilát (ISO), tiobenkarb, vernolát

5

5

2930209000

– – Más

5

0

2930301000

– – Tetrametil-tiurám-diszulfid (ISO, INN)

0

0

2930309000

– – Más

5

0

2930400000

– Metionin

0

0
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2930500000

– Kaptafol (ISO) és metamidofosz (ISO)

0

0

2930901100

– – – Tiofanát-metil (ISO)

0

0

2930901900

– – – Más

0

0

2930902100

– – – N,N-dialkil-(metil-, etil-, n-propil- vagy
izopropil)-aminoetán-2-tiolok és protonált
sóik

0

0

2930902900

– – – Más

0

0

2930903000

– – Malation (ISO)

0

0

2930905100

– – – Nátrium-izopropil-xantát (ISO)

10

0

2930905900

– – – Más

5

0

2930906000

– – Tiodiglikol (bisz(2-hidroxietil)-szulfid)

0

0

2930907000

– – O,O-dietil-s-[2-(dietilamino)-etil]
és alkilált vagy protonált sói

0

0

2930908000

– – O-etil, S-fenil-etilfoszfono-tiolotionát (fono
fosz)

5

0

2930909200

– – – Metionin sói, észterei és származékai

5

0

2930909300

– – – Dimetoát (ISO), fention (ISO)

0

0

2930909400

– – – [S-2-(dialkil (metil, etil, n-propil vagy izop
ropil)amino)
etil]-hidrogén-alkil-(metil-,
etil-, n-propil- vagy izopropil)-foszfonotiolá
tok és O-alkil)-észtereik (legfeljebb 10 szé
natomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloal
kilt); alkilált vagy protonált sóik

0

0

2930909500

– – – 2-klóretil-szulfid és klórmetil-szulfid; bisz
(2-klóretil)-szulfid

0

0

2930909600

– – – Bisz (2-klóretil-tio)-metán; 1,2-bisz (2-klóre
til-tio)-etán; 1,3-bisz (2-klóretil-tio)-n-pro
pán; 1,4-bis (2-klóretil-tio)-n-bután; 1,5-bis
(2-klóretil-tio)-n-pentán

0

0

2930909700

– – – Bisz-(2-klóretil-tiometil)-oxid; bisz (2-klóre tiltioetil) oxid

0

0

foszfortioát
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2930909800

– – – Más,
olyan
foszforatom-tartalommal,
amelyhez egy metil-, etil- n-propil- vagy
izoporpil-csoport kötődik, de további szé
natomok nem kötődnek

5

0

2930909900

– – – Más

0

0

2931001000

– Ólomtetraetil

5

0

2931003100

– – Glifozát (ISO)

0

0

2931003200

– – Sók

0

0

2931004000

– – O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó
lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil (metil, etil, npropil vagy izopropil)-foszfono-fluoridátok

5

0

2931009200

– – Triklórfon (ISO)

0

0

2931009300

– – O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó
lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N dialkil (metil,
etil, n-propil vagy izopropil)-foszfono-amidocianidátok

0

0

2931009400

– – 2-klór-vinil-diklórarzin; bisz (2-klór-vinil) kló
rarzin; trisz (2-klór-vinil) arzin

0

0

2931009500

– – Alkil-(metil, etil, n-propil vagy izopropil)-fosz
fonil-difluoridok

0

0

2931009600

– – [O-2-(dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopro
pil)amino) etil]-hidrogén-alkil-(metil-, etil-, npropil- vagy izopropil)-foszfonitok és O-alkil)észtereik (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó
lánc, beleértve a cikloalkilt); alkilált vagy pro
tonált sóik

0

0

2931009700

– – O-izopropil-metilfoszfono-kloridát; o-pinako lilmetilfoszfono-kloridát

0

0

2931009800

– – Más, olyan foszforatom-tartalommal, amely
hez egy metil-, etil- n-propil- vagy izoporpilcsoport kötődik, de további szénatomok nem
kötődnek

0

0

2931009900

– – Más

0

0

2932110000

– – Tetrahirdrofurán

0

0

2932120000

– – 2-furaldehid (furfuraldehid)

5

0

2932131000

– – – Furfuril-alkohol

5

0

2932132000

– – – Tetrahidro-furfuril-alkohol

10

0

2932190000

– – Más

0

0
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2932210000

– – Kumarin, metilkumarinek és etilkumarinek

0

0

2932291000

– – – Warfarin (ISO, INN)

0

0

2932292000

– – – Fenolftalein (INN)

0

0

2932299000

– – – Más

0

0

2932910000

– – Izoszafrol

0

0

2932920000

– – 1-(1,3-benzodioxol-5-il)propán-2-on

0

0

2932930000

– – Piperonal

0

0

2932940000

– – Szafrol

0

0

2932950000

– – Tetrahidro-kannabinolok (valamennyi izomer)

0

0

2932991000

– – – Piperonil-butoxid

0

0

2932992000

– – – Eukaliptol

0

0

2932994000

– – – Karbofurán (ISO)

0

0

2932999000

– – – Más

0

0

2933111000

– – – Fenazon (INN) (antipirin)

0

0

2933113000

– – – Dipiron (4-metil-amino-1,5-dimetil-2-fenil- 3pirazolon-nátrium-metán-szulfonát)

0

0

2933119000

– – – Más

0

0

2933191000

– – – Fenilbutazon (INN)

5

0

2933199000

– – – Más

0

0

2933210000

– – Hidantoin és származékai

0

0

2933290000

– – Más

0

0

2933310000

– – Piridin és sói

0

0

2933320000

– – Piperidin és sói

0

0

2933331000

– – – Brómazepam (INN)

0

0
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2933332000

– – – Fentanil (INN)

5

0

2933333000

– – – Petidin (INN)

5

0

2933334000

– – – Petidin (INN) A intermedier; (4-cián-1-me
til-4-fenilpiperidin vagy 1-metil-4-fenil-4ciánpiperidin)

5

0

2933335000

– – – Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitra
mid (INN), difenoxilát (INN), difenoxin
(INN), dipipanon (INN), fenciklidin (INN)
(PCP), fenoperidin (INN), ketobenidon
(INN), metilfenidát (INN), pentazocin (INN),
pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram
(INN) és trimeperidin (INN)

5

0

2933339000

– – – Más

0

0

2933391100

– – – – Pikloram (ISO)

0

0

2933391200

––––

Sók

5

0

2933392000

– – – Paraquat-diklorid

0

0

2933393000

– – – Izonikotinsav-hidrazid

0

0

2933396000

– – – 3-kinuklidil-benzilát

5

0

2933397000

– – – Kinuklidin-3-ol

5

0

2933399000

– – – Más

0

0

2933410000

– – Levorfanol (INN) és sói

5

0

2933491000

– – – 6-etoxi-1,2-dihidro-2,2,4-trimetil-kinolin
(etoxikin)

0

0

2933499000

– – – Más

0

0

2933520000

– – Malonilkarbamid (barbitursav) és sói

5

0

2933531000

– – – Fenobarbitál (INN)

0

0

2933532000

– – – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), bar
bital (INN), butalbital (INN) és butobarbital

0

0

2933533000

– – – Ciklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN)
és pentobarbital (INN)

5

0

2933534000

– – – Szekbutabarbital (INN), szekobarbital (INN) és
vinilbital (INN)

0

0
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2933539000

– – – Más

0

0

2933540000

– – Malinilkarbamid (barbitursav) más származé kai;
ezek sói

0

0

2933551000

– – – Loprazolam (INN)

0

0

2933552000

– – – Meklokvalon (INN)

5

0

2933553000

– – – Metakvalon (INN)

5

0

2933554000

– – – Zipeprol (INN)

5

0

2933559000

– – – Más

0

0

2933591000

– – – Piperazin (dietilén-diamin) és 2,5-dimetil-pi
perazin (dimetil-2,5-dietilén-diamin)

0

0

2933592000

– – – Amprol (INN)

5

0

2933593000

– – – Más piperazin-származékok

0

0

2933594000

– – – Tiopentál-nátrium (INN)

0

0

2933595000

– –– Ciprofloxacin (INN) és sói

0

0

2933596000

– – – Hidroxizin (INN)

0

0

2933599000

– – – Más

0

0

2933610000

– – Melamin

0

0

2933691000

– – – Atrazin (ISO)

0

0

2933699000

– – – Más

0

0

2933710000

– – 6-hexánlaktám (epszilon-kaprolaktám)

10

0

2933720000

– – Klobazam (INN) és metiprilon (INN)

0

0

2933791000

– – – Primidon (INN)

0

0

2933799000

– – – Más

0

0

2933911000

– – – Alprazolam (INN)

0

0

2933912000

– – – Diazepam (INN)

0

0

2933913000

– – – Lorazepam (INN)

0

0
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2933914000

– – – Triazolam (INN)

0

0

2933915000

– – – Kamazepam (INN), klórdiazepoxid (INN),
klonazepam (INN), klórazepat, delorazepam
(INN), esztazolam (INN), fludiazepam (INN)
és flunitrazepam (INN)

0

0

2933916000

– – – Flurazepam (INN), halazepam (INN), etillof
lazepat (INN), lormetazepam (INN), mazin
dol (INN), medazepam (INN), midazolam
(INN), nimetazepam (INN)

0

0

2933917000

– – – Nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxa
zepam (INN), pinazepam (INN), prazepam
(INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN)
és tetrazepam (INN)

0

0

2933919000

– – – Más

0

0

2933991000

– – – Parbendazol (INN)

5

0

2933992000

– – – Albendazol (INN)

0

0

2933999000

– – – Más

0

0

2934101000

– – Tiabendazol (ISO)

0

0

2934109000

– – Más

0

0

2934200000

– Szerkezetükben benzotiazol gyűrűrendszert (hid
rogénezve is) tartalmazó vegyületek tovább nem
fuzionálva

0

0

2934300000

– Szerkezetükben fenotiazin gyűrűrendszert (hid
rogénezve is) tartalmazó vegyületek tovább nem
fuzionálva

0

0

2934911000

– – – Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotia
zepam (INN), kloxazolam (INN) és dextro
moramid (INN)

0

0

2934912000

– – – Haloxazolam (INN), ketazolam (INN), me
zokarb (INN), oxazolam (INN) és pemolin
(INN)

0

0

2934913000

– – – Fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) és
szufentanil (INN)

0

0

2934919000

– – – Más

0

0

2934991000

– – – Szultonok és szultámok

0

0
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2934992000

– – – 6-amino-penicillinsav

0

0

2934993000

– – – Nukleinsavak és sóik

0

0

2934994000

– –– Levamisol (INN)

0

0

2934999000

– – – Más

0

0

2935001000

– Szulpirid (INN)

0

0

2935009000

– Más

0

0

2936210000

– – A-vitamin és származékai

0

0

2936220000

– – B1-vitamin és származékai

0

0

2936230000

– – B2-vitamin és származékai

0

0

2936240000

– – D- vagy DL-pantoténsav (B3 vagy B5 vitamin)
és származékai

0

0

2936250000

– – B6-vitamin és származékai

0

0

2936260000

– – B12-vitamin és származékai

0

0

2936270000

– – C-vitamin és származékai

0

0

2936280000

– – E-vitamin és származékai

0

0

2936291000

– – – B9-vitamin és származékai

0

0

2936292000

– – – K-vitamin és származékai

0

0

2936293000

– – – PP-vitamin és származékai

0

0

2936299000

– – – Más vitaminok és származékaik

0

0

2936900000

– Más, beleértve a természetes koncentrátumokat is

0

0

2937110000

– – Szomatotropin, származékai és szerkezeti ana
lógjai

5

0

2937120000

– – Inzulin és sói

0

0

2937191000

– – – Oxitocin (INN)

5

0

2937199000

– – – Más

0

0

2937211000

– – – Hidrokortizon

5

0

2937212000

– – – Prednizolon (INN) (dehidro-hidrokortizon)

0

0
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2937219000

– – – Más

0

0

2937221000

– – – Betametazon (INN)

0

0

2937222000

– – – Dexametazon (INN)

5

0

2937223000

– – – Triamcinolon (INN)

5

0

2937224000

– – – Fluocinonid (INN)

0

0

2937229000

– – – Más

0

0

2937231000

– – – Progeszteron (INN) és származékai

0

0

2937232000

– – – Ösztriol (folikulin-hidrát)

0

0

2937239000

– – – Más

0

0

2937291000

– – – Ciproteron (INN)

5

0

2937292000

– – – Finaszterid (INN)

5

0

2937299000

– – – Más

0

0

2937310000

– – Epinefrin (INN) (adrenalin)

0

0

2937390000

– – Más

0

0

2937400000

– Aminosav-származékok

0

0

2937500000

– Prosztaglandinok, trombaxánok és leukotriének,
ezek származékai és szerkezeti analógjai

5

0

2937900000

– Más

5

0

2938100000

– Rutozid (rutin) és származékai

5

0

2938902000

– – Szaponinok

0

0

2938909000

– – Más

0

0

2939111000

– – – Mákszalma-koncentrátumok; ezek sói

0

0

2939112000

– – – Kodein és sói

0

0

2939113000

– – – Dihidrokodein (INN) és sói

0

0

2939114000

– – – Heroin és sói

0

0

2939115000

– – – Morfin és sói

0

0
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2939116000

– – – Buprenorfin (INN), etilmorfin, etorfin (INN),
hidrokodon (INN), hidromorfon (INN); ezek
sói

0

0

2939117000

– – – Folkodin (INN), nikomorfin (INN), oxikodon
(INN), oximorfon (INN), tebakon (INN) és
tebain; ezek sói

5

0

2939191000

– – – Papaverin, annak sói és származékai

0

0

2939199000

– – – Más

0

0

2939200000

– Kínafakéreg (cinchona) alkaloidjai és származé kai;
ezek sói

0

0

2939300000

– Koffein és sói

0

0

2939410000

– – Efedrin és sói

0

0

2939420000

– – Pszeudoefedrin (INN) és sói

0

0

2939430000

– – Katin (INN) és sói

5

0

2939492000

– – – DL-norefedrin (fenil-propanolamin) és sói

5

0

2939499000

– – – Más

0

0

2939510000

– – Fenetillin (INN) és sói

5

0

2939590000

– – Más

0

0

2939610000

– – Ergometrin (INN) és sói

0

0

2939620000

– – Ergotamin (INN) és sói

0

0

2939630000

– – Lizergsav és sói

5

0

2939690000

– – Más

0

0

2939911000

– – – Kokain, annak sói, észterei és más szárma
zékai

0

0

2939912000

– – – Ekgonin, annak sói, észterei és más szárma
zékai

0

0

2939914000

– – – Metamfetamin (INN), annak sói, észterei és
más származékai

0

0

2939915000

– – – Metamfetamin racemát (INN), annak sói,
észterei és más származékai

0

0
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2939916000

– – – Levometamfetamin, annak sói, észterei és más
származékai

0

0

2939991000

– – – Szkopolamin, annak sói és származékai

10

5

2939999000

– – – Más

0

0

2940000000

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

0

0

2941101000

– – Ampicillin (INN) és sói

0

0

2941102000

– – Amoxicillin (INN) és sói

0

0

2941103000

– – Oxacillin (INN), kloxacillin (INN), dikloxacillin
(INN) és ezek sói

0

0

2941104000

– – Ampicillin, amoxicillin és dikloxacillin szár
mazékai

0

0

2941109000

– – Más

0

0

2941200000

– Sztreptomicinek és származékaik; ezek sói

0

0

2941301000

– – Oxitetraciklin (ISO) (INN) és származékai;
ezek sói

0

0

2941302000

– – Klórtetraciklin és származékai; ezek sói

0

0

2941309000

– – Más

0

0

2941400000

– Klóramfenikol és származékai; ezek sói

5

0

2941500000

– Eritromicin és származékai; ezek sói

0

0

2941901000

– – Neomicin (INN) és származékai; ezek sói

0

0

2941902000

– – Aktinomicin és származékai; ezek sói

0

0

2941903000

– – Bacitricin (INN) és származékai; ezek sói

0

0

2941904000

– – Gramicidin (INN) és származékai; ezek sói

0

0
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2941905000

– – Tirotricin (INN) és származékai; ezek sói

0

0

2941906000

– – Cefalexin (INN) és származékai; ezek sói

0

0

2941909000

– – Más

0

0

2942000000

Más szerves vegyületek

0

0

3001201000

– – Májból

5

0

3001202000

– – Epéből

5

0

3001209000

– – Más

5

0

3001901000

– – Heparin és sói

5

0

3001909000

– – Más

5

0

3002101100

– – – Kígyóméreg ellenszer

5

0

3002101200

– – – Diftéria ellenszer

5

0

3002101300

– – – Tetanusz ellenszer

5

0

3002101900

– – – Más

5

5

3002103100

– – – Humán vérplazma és más humán vérfrak
ciók

5

0

3002103200

– – – Rák vagy HIV kezelésére

5

0

3002103300

– – – Laboratóriumi vagy diagnosztikai reagen
sek, nem betegeken történő alkalmazásra

5

0

3002103900

– – – Más

5

0

3002201000

– – Járványos gyermekbénulás elleni vakcina

5

0

3002202000

– – Veszettség elleni vakcina

5

0

3002203000

– – Kanyaró elleni vakcina

5

0

3002209000

– – Más

5

0

3002301000

– – Száj- és körömfájás (aphtovírus) ellen

0

0

3002309000

– – Más

0

0

3002901000

– – Mikrobiológiai kultúrák

0

0
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3002902000

– – Laboratóriumi vagy diagnosztikai reagensek,
nem betegeken történő alkalmazásra

0

0

3002903000

– – Emberi vér

5

0

3002904000

– – Szaxitoxin

5

0

3002905000

– – Ricin

5

0

3002909000

– – Más

5

0

3003100000

– Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy szárma
zékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomi
cinek és származékaik

5

5

3003200000

– Más antibiotikum tartalmú gyógyszerek

5

5

3003310000

– – Inzulintartalmú gyógyszerek

5

0

3003390000

– – Más

5

5

3003400000

– Alkaloidákat vagy származékaikat tartalmazó
gyógyszerek, amelyekben hormonok vagy más, a
2937 vtsz. alá tartozó termékek vagy antibioti
kumok nincsenek

5

5

3003901000

– – Humángyógyászati felhasználásra

0

0

3003902000

– – Állatgyógyászati felhasználásra

0

0

3004101000

– – Humángyógyászati felhasználásra

5

10

3004102000

– – Állatgyógyászati felhasználásra

5

5

3004201100

– – – Onkológiai vagy HIV kezelés céljára

5

5

3004201900

– – – Más

5

10

3004202000

– – Állatgyógyászati felhasználásra

5

5

3004310000

– – Inzulintartalmú gyógyszerek

0

0

3004321100

– – – – Onkológiai vagy HIV kezelés céljára

5

5

3004321900

––––

5

10

3004322000

– – – Állatgyógyászati felhasználásra

5

5

3004391100

– – – – Onkológiai vagy HIV kezelés céljára

5

5

3004391900

––––

5

5

Más

Más
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3004392000

– – – Állatgyógyászati felhasználásra

5

5

3004401100

– – – Érzéstelenítő szerek

5

5

3004401200

– – – Onkológiai vagy HIV kezelés céljára

5

5

3004401900

– – – Más

5

5

3004402000

– – Állatgyógyászati felhasználásra

5

5

3004501000

– – Humángyógyászati felhasználásra

5

10

3004502000

– – Állatgyógyászati felhasználásra

5

5

3004901000

– – Szintetikus humán vérplazmapótló

5

5

3004902100

– – – Érzéstelenítő szerek

5

5

3004902200

– – – Nitroglicerinnel átitatott tapasz

10

5

3004902300

– – – Parenterális táplálás céljára

5

5

3004902400

– – – Onkológiai vagy HIV kezelés céljára

5

5

3004902900

– – – Más

5

5

3004903000

– – Más gyógyszerek, állatgyógyászati felhaszná
lásra

5

5

3005101000

– – Ragtapaszok és kisméretű kötések

10

5

3005109000

– – Más

10

5

3005901000

– – Nedvszívó vatta

15

10

3005902000

– – Kötések

15

10

3005903100

– – – Gipsszel és más, törések ellátáshoz megfe
lelő anyaggal átitatva

15

10

3005903900

– – – Más

15

10

3005909000

– – Más

15

10

3006101000

– – Steril sebészeti catgut, hasonló steril varróa
nyag (beleértve a steril felszívódó sebészeti
vagy fogászati fonalakat is)

5

0

3006102000

– – Steril gézszövet sebek lezárására

15

10

862

Megjegyzések

NANDIN
A 2007

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

3006109000

– – Más

5

0

3006200000

– Vércsoport-meghatározó reagensek

5

0

3006301000

– – Bárium-szulfátot tartalmazó kontrasztanyagkészítmények

5

0

3006302000

– – Más kontrasztanyag-készítmények

5

0

3006303000

– – Diagnosztikai reagensek

5

0

3006401000

– – Fogcement és más fogtömő anyagok

5

0

3006402000

– – Csontpótló cementek

5

0

3006500000

– Elsősegélydobozok és -készletek

15

5

3006600000

– Kémiai fogamzásgátló készítmények, amelyek
hormonon, a 2937 vtsz. alá tartozó más ter
méken vagy spermiciden alapulnak

10

5

3006700000

– Humán vagy állatgyógyászati felhasználásra
szánt gélkészítmény, amelyet sebészeti műtétek
nél vagy fizikai vizsgálatoknál a test egyes ré
szein síkosító anyagként vagy a test és az orvosi
műszer között közvetítő anyagként alkalmaznak

5

0

3006910000

– – Osztómiás célra alkalmas készülékek

15

5

3006920000

– – Gyógyszerhulladék

15

10

3101001000

– Tengeri madár guanó

0

0

3101009000

– Más

0

0

3102101000

– – 45 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb
46 tömegszázalék nitrogén-tartalommal (trá gya
minőség)

0

0

3102109000

– – Más

0

0

3102210000

– – Ammónium-szulfát

0

0

3102290000

– – Más

0

0

3102300000

– Ammónium-nitrát, vizes oldatban is

0

0
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3102400000

– Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát vagy más
szervetlen nem trágyázó anyag keveréke

0

0

3102500000

– Nátrium-nitrát

0

0

3102600000

– Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és
keverékei

0

0

3102800000

– Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes
vagy ammóniás oldatban

0

0

3102901000

– – Kalcium-nitrát és magnézium-nitrát keverékei

0

0

3102909000

– – Más

0

0

3103100000

– Szuperfoszfátok

0

0

3103900010

– – Bázikus salak

0

0

3103900090

– – Más

0

0

3104201000

– – 22 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb
62 tömegszázalék kálium-tartalommal, ká
lium-oxidban kifejezve (trágya minőség)

0

0

3104209000

– – Más

0

0

3104300000

– Kálium-szulfát

0

0

3104901000

– – Magnézium- és kálium-szulfát

0

0

3104909000

– – Más

0

0

3105100000

– Ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablet
tázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb
10 kg bruttó tömegű csomagolásban

5

0

3105200000

– Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek há
rom trágyázó elemet tartalmaznak: nitrogént,
foszfort és káliumot

0

0

3105300000

– Diammónium-hidrogén-ortofoszfát
niumfoszfát)

0

0

3105400000

–

0

0

NANDIN
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Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoam
mónium-foszfát) és keveréke diammónium-hid
rogén-ortofoszfáttal (diammónium-foszfáttal)
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3105510000

– – Nitrát- és foszfáttartalommal

0

0

3105590000

– – Más

0

0

3105600000

– Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek két
trágyázó elemet tartalmaznak: foszfort és káliu
mot

0

0

3105901000

– – Nátrium-kálium-nitrát (salétrom)

0

0

3105902000

– – Más, ásványi vagy vegyi trágyázószerek, ame
lyek két trágyázó elemet tartalmaznak: nitro
gént és káliumot

0

0

3105909000

– – Más

0

0

3201100000

– Kvebracsokivonat

10

0

3201200000

– Akácfakivonat

10

0

3201902000

– – Kvebracso cserzőanyag

10

0

3201903000

– – Tölgy- vagy gesztenyefa-kivonat

10

0

3201909000

– – Más

10

0

3202100000

– Szintetikus szerves cserzőanyagok

10

5

3202901000

– – Előcserzésnél használt enzimes készítmények

10

5

3202909000

– – Más

10

5

3203001100

– – Börzsönyfából

5

0

3203001200

– – Klorofill

0

0

3203001300

– – Természetes indigo

5

0

3203001400

– – Orleánfából

10

5

3203001500

– – Körömvirág (xantofill)

10

5

3203001600

– – Bíbor kukoricából (antocianin)

10

5

3203001700

– – Kurkuma (kurkumin)

10

5

3203001900

– – Más

10

5

3203002100

– – Kosnil

10

5
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3203002900

– – Más

10

0

3204110000

– – Diszperziós színezékek és készítményeik

0

0

3204120000

– – Savas színezékek, előfémezett is, és készítmé
nyei; pácfesték színezékek és készítményeik

0

0

3204130000

– – Bázikus színezékek és készítményeik

0

0

3204140000

– – Direkt színezékek és készítményeik

0

0

3204151000

– – – Szintetikus indigo

0

0

3204159000

– – – Más

0

0

3204160000

– – Reaktív színezékek és készítményeik

0

0

3204170000

– – Pigmentek és készítményeik

0

0

3204191000

– – – Szintetikus karotinoid alapú készítmények

0

0

3204199000

– – – Más

0

0

3204200000

– Szintetikus szerves fluoreszkáló színélénkítőként
használt készítmények

0

0

3204900000

– Más

0

0

3205000000

Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó Meg
jegyzések 3. pontjában meghatározott színes lakk
festék alapú készítmények

10

5

3206110000

– – Szárazanyagra számítva legalább 80 tömeg
százalék titán-dioxid-tartalommal

0

0

3206190000

– – Más

5

0

3206200000

– Krómvegyület-alapú pigmentek és készítmények

0

0

3206410000

– – Ultramarin és készítményei

0

0

3206420000

– – Litopon- és más cink-szulfid alapú pigment és
készítmény

0

0
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3206491000

– – – Más pigmentek koncentrált diszperziói
műanyagban, gumiban vagy más közegben

5

0

3206492000

– – – Kadmiumvegyület-alapú pigmentek és ké
szítmények

0

0

3206493000

– – – Hexacianoferrát (vas-cianid és ferricianid)
alapú pigmentek és készítmények

0

0

3206499100

––––

Ásványpor

0

0

3206499900

––––

Más

0

0

3206500000

– Luminoforként használt szervetlen termékek

5

0

3207100000

– Elkészített pigmentek, homályosítók (mattítók),
festékek és hasonló termékek

0

0

3207201000

– – Üvegszerű zománcok és mázak

10

5

3207209000

– – Más

5

0

3207300000

– Folyékony lüszterek és hasonló készítmények

10

0

3207401000

– – Üvegfritt

5

5

3207409000

– – Más

10

0

3208100000

– Poliészter alapú

15

0

3208200000

– Akril vagy vinilpolimer alapú

15

5

3208900000

– Más

15

0

3209100000

– Akril vagy vinilpolimer alapú

15

7

3209900000

– Más

15

7

3210001000

– Korróziógátló és kőképződés gátló tengeri bevo
natok

15

7

3210002000

– A bőrkikészítés befejezésénél használt vizes pig
mentek

5

7

3210009000

– Más

5

7

3211000000

Elkészített szikkatív

5

7
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3212100000

– Nyomófólia

0

0

3212901000

– – Nem vizes közegben diszpergált pigmentek
(beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony
vagy paszta formában, amelyet a festékgyártás
ban használnak

5

0

3212902000

– – Festő- és más színezőanyagok a kiskereskede
lem számára szokásos formában vagy kiszere
lésben

5

7

3213101000

– – Vízzel hígítható festék (előre kevert, vízfesték)

15

7

3213109000

– – Más

15

7

3213900000

– Más

5

7

3214101000

– – Gitt, gyantacement és hasonló masztix

15

7

3214102000

– – Festőgyurma

5

7

3214900000

– Más

15

7

3215110000

– – Fekete

5

0

3215190000

– – Más

5

7

3215901000

– – Hektográfokhoz és stenciles sokszorosítógé
pekhez

15

0

3215902000

– – Golyóstoll céljára

15

0

3215909000

– – Más

5

0

33011200

– – Narancsból

0

0

33011300

– – Citromból

5

0

33011910

– – – Zöldcitromból

5

0

33011990

– – – Más

5

0

33012400

– – Borsmentából (Mentha piperita)

0

0

33012500

– – Más mentából

0

0

33012910

– – – Ánizsból

5

0

33012920

– – – Eukaliptuszfából

5

5

33012930

– – – Levendulából

0

0

33012990

– – – Más

5

5
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33013000

– Rezinoidok

10

0

33019010

– – Illóolajak vizes párlatai és vizes oldatai

5

0

33019020

– – Kivont oleorezinek

5

0

33019090

– – Más

5

0

3302101000

– – 0,5 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtar
talommal

10

5

3302109000

– – Más

10

5

3302900000

– Más

5

5

3303000000

Parfümök és toalettvizek

20

7

3304100000

– Szájfesték és hasonló készítmények

20

7

3304200000

– Szempilla- és szemhéjfesték és készítmény

20

7

3304300000

– Manikűr- és pedikűr-készítmények

20

10

3304910000

– – Púderek, préselve is

20

10

3304990000

– – Más

20

7

3305100000

– Samponok

20

7

3305200000

– Tartós hajhullám (dauer) készítéséhez vagy haj
kiegyenesítésre szolgáló készítmények

20

7

3305300000

– Hajlakkok

20

7

3305900000

– Más

20

7

3306100000

– Fogtisztító szer

20

7

3306200000

– Fogtisztításra szolgáló szál (fogselyem)

15

7

3306900000

– Más

20

7

3307100000

– Borotválkozás előtti, borotválkozó és borotvál
kozás utáni készítmények

20

7

3307200000

– Dezodorok és izzadás elleni készítmények

20

7

3307300000

– Illatosított fürdősók és fürdőhöz való más készít
mények

20

7

869

Megjegyzések

NANDIN
A 2007

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

3307410000

– – „Agarbatti” és égetés útján működő más illato
sítók

20

7

3307490000

– – Más

20

7

3307901000

– – Kontaktlencse vagy műszem ápolására szol
gáló készítmények

20

7

3307909000

– – Más

20

7

3401110000

– – Toalett (egészségügyi) célra (beleértve a gyógy
anyaggal átitatott termékeket is)

20

10

3401191000

– – – Rúd, kocka vagy más formába öntve

20

10

3401199000

– – – Más

20

10

3401200000

– Szappan más formában

20

10

3401300000

– Bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves fel
ületaktív anyagok vagy készítmények folyadék
vagy krém formájában és a kiskereskedelem szá
mára kiszerelve, szappantartalommal is

15

10

3402111000

– – – Zsíralkohol-szulfátok vagy -szulfonátok

15

5

3402119000

– – – Más

20

5

3402121000

– – – Zsírsav-aminok sói

15

10

3402129000

– – – Más

15

5

3402131000

– – – Etilén-oxid legalább tizenegy szénatomot
tartalmazó, lineáris alkoholok keverékével
történő kondenzálása révén előállítva

15

5

3402139000

– – – Más, nem ionos

15

5

3402191000

– – – Alkil-betain- vagy szulfo-betain-proteinek

15

5

3402199000

– – – Más

20

5

3402200000

– A kiskereskedelem számára szokásos formájú
vagy kiszerelésű készítmények

15

10

3402901000

– – Mosószerek a textilipar számára

15

5

3402909100

– – – Nátrium-nonil-oxibenzol-szulfonát
felületaktív készítmények

5

5

alapú,
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3402909900

– – – Más

5

5

3403110000

– – Textil, bőr, szőrme és más anyagok kezelésére
használt készítmények

15

5

3403190000

– – Más

15

10

3403910000

– – Textil, bőr, szőrme és más anyagok kezelésére
használt készítmények

15

5

3403990000

– – Más

5

0

3404200000

– Poli-oxietilénből (polietilén-glikolból)

5

0

3404903000

– – Vegyileg módosított barnaszénből

10

0

3404904010

– – – Mesterséges

0

0

3404904020

– – – Elkészített

10

5

3404909010

– – – Mesterséges

0

0

3404909020

– – – Elkészített

10

7

3405100000

– Lábbeli- és bőrfényesítők, krémek és hasonló ké
szítmények

20

7

3405200000

– Fabútor, padló és más faáru kezelésére szolgáló
fényesítők, krémek és hasonló készítmények

15

7

3405300000

– Fényesítők (lüszterek) és hasonló készítmények
autókarosszériához, a fémpolírozók kivételével

15

7

3405400000

– Súrolókrémek és -porok és más súrolókészítmé
nyek

15

7

3405900000

– Más

5

7

3406000000

Gyertyák, mécsesek és hasonló cikkek

20

10

3407001000

– Mintázópaszták

20

7

3407002000

– „Fogászati viasz” vagy „fogászati lenyomatkeveré
kek”

15

5

3407009000

– Más, a fogászatban használt gipszalapú készít
mények

10

0

35011000

– Kazein

5

0

35019010

– – Kazeinenyvek

5

0
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35019090

– – Más

0

0

35021100

– – Száraz

10

0

35021900

– – Más

10

0

35022000

– Tejalbumin, beleértve a legalább két savófehérjét
tartalmazó koncentrátumot is

10

0

35029010

– – Albuminok

10

0

35029090

– – Albuminátok és egyéb albuminszármazékok

10

0

35030010

– Zselatin és származékai

5

0

35030020

– Halenyv; más állati eredetű enyv

10

0

35040010

– Peptonok és származékaik

0

0

35040090

– Más

0

0

35051000

– Dextrinek és más átalakított keményítők

MEP

E

35052000

– Enyvek

MEP

E

3506100000

– Bármilyen, enyvként vagy ragasztóként használ
ható termék, a kiskereskedelem számára szoká sos
formában vagy kiszerelésben, legfeljebb 1 kg tiszta
tömegben

15

7

3506910000

– – Ragasztók, amelyek a 3901–3913 vtsz. alá
tartozó polimereken vagy gumin alapulnak

15

5

3506990000

– – Más

15

5

3507100000

– Tejoltó és koncentrátumai

0

0

3507901300

– – – Pankreatin

0

0

3507901900

– – – Más

0

0

3507903000

– – Papain

5

0

3507904000

– – Más enzimek és ezek koncentrátumai

0

0

3507905000

– – Húspuhításhoz használt enzimes készítmé
nyek

10

0

3507906000

– – Italok derítésére használt enzimes készítmé
nyek

10

0

3507909000

– – Más

0

0
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3601000000

Lőpor

10

5

3602001100

– – Dinamit

10

5

3602001900

– Más

10

5

3602002000

– Ammónium-nitrát alapú

10

5

3602009000

– – Más

10

0

3603001000

– Biztonsági gyújtózsinór

10

5

3603002000

– Robbantó gyújtózsinór

10

5

3603003000

– Detonátor

10

5

3603004000

– Robbantógyutacs

10

5

3603005000

– Gyújtószerkezetek

10

5

3603006000

– Elektromos detonátorok

10

5

3604100000

– Tűzijátékok

10

5

3604900000

– Más

10

0

3605000000

– Gyufa, a 3604 vtsz. alá tartozó pirotechnikai
cikkek kivételével

20

10

3606100000

– Folyékony vagy cseppfolyós gáz tüzelőanyag
olyan, legfeljebb 300 cm3 űrtartalmú tartályban,
amelyet cigaretta-öngyújtók vagy hasonló gyúj
tószerszámok töltésére vagy utántöltésére hasz
nálnak

15

0

3606900000

– Más

10

0

3701100000

– Röntgenkészülékhez

0

0

3701200000

– Azonnal előhívható film

10

0

3701301000

– – – Fémlemez, grafikai célra

5

0

3701309000

– – Más

5

0

3701910000

– – Színes (polikróm) fényképezéshez

5

0

3701990000

– – Más

5

0

3702100000

– Röntgenkészülékhez

0

0
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3702310000

– – Színes (polikróm) fényképezéshez

10

0

3702320000

– – Más, ezüsthalogenid emulzióval

10

0

3702390000

– – Más

10

0

3702410000

– – 610 mm-t meghaladó szélességben és 200 m- t
meghaladó hosszúságban, színes (polikróm)
fényképezéshez

10

0

3702420000

– – 610 mm-t meghaladó szélességben és 200 m- t
meghaladó hosszúságban, nem színes fény
képezéshez

10

0

3702430000

– – 610 mm-t meghaladó szélességben és legfel
jebb 200 m hosszúságban

10

0

3702440000

– – 105 mm-t meghaladó, de legfeljebb 610 mm
szélességben

5

0

3702510000

– – Legfeljebb 16 mm szélességben és legfeljebb
14 m hosszúságban

10

0

3702520000

– – Legfeljebb 16 mm szélességben és 14 m-t
meghaladó hosszúságban

10

0

3702530000

– – 16 mm-t meghaladó, de legfeljebb 35 mm
szélességben és legfeljebb 30 m hosszúságban,
diapozitívhoz

10

0

3702540000

– – 16 mm-t meghaladó, de legfeljebb 35 mm
szélességben és legfeljebb 30 m hosszúságban,
diapozitív kivételével

10

0

3702550000

– – 16 mm-t meghaladó, de legfeljebb 35 mm
szélességben és 30 m-t meghaladó hosszúság
ban

10

0

3702560000

– – 35 mm-t meghaladó szélességben

10

0

3702910000

– – Legfeljebb 16 mm szélességben

10

0

3702930000

– – 16 mm-t meghaladó, de legfeljebb 35 mm
szélességben és legfeljebb 30 m hosszúságban

10

0

3702940000

– – 16 mm-t meghaladó, de legfeljebb 35 mm
szélességben és 30 m-t meghaladó hosszúság
ban

10

0

3702950000

– – 35 mm-t meghaladó szélességben

10

0

3703100000

– Tekercsben, 610 mm-t meghaladó szélességben

10

0
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3703200000

– Más, színes (polikróm) fényképezéshez

10

0

3703900000

– Más

10

0

3704000000

– Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti le
mez, film, papír, karton és textil

10

0

3705100000

– Offszet sokszorosításhoz

10

0

3705900000

– Más

5

0

3706100000

– Legalább 35 mm szélességben

10

0

3706900000

– Más

10

0

3707100000

– Fényérzékenyítő emulziók

10

0

3707900000

– Más

10

0

3801100000

– Mesterséges grafit

5

0

3801200000

– Kolloid vagy szemikolloid grafit

0

0

3801300000

– Szénmassza elektródokhoz és hasonló massza
kemencebéléshez

5

0

3801900000

– Más

5

0

3802100000

– Aktív szén

5

0

3802901000

– – Aktív kovasavas fosszilis por (pl.: kovaföld, tri
lobit és diatomit)

0

0

3802902000

– – Állati szén, beleértve a kimerült állati szenet is

5

0

3802909000

– – Más

5

0

3803000000

Tallolaj, finomított is

5

0

3804001000

– Koncentrált szulfitszennylúg

5

0

3804009000

– Más

0

0

3805100000

– Mézga-, fa- és szulfátterpentin-olaj

5

0

3805901000

– – Fenyőolaj

5

0

3805909000

– – Más

5

0
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3806100000

– Fenyőgyanta és gyantasavak

0

0

3806200000

– Fenyőgyanta és gyantasavak sói vagy fenyő
gyanta és gyantasavak származékainak sói, a fe
nyőgyanta melléktermékek sóinak kivételével

5

0

3806300000

– Észtergyanta

0

0

3806903000

– – Fenyőgyantaszesz és fenyőgyantaolaj

5

0

3806904000

– – Olvasztott gyanta

5

0

3806909000

– – Más

5

0

3807000000

Fakátrány; fakátrányolaj; fakreozot; fanafta; növényi
szurok; gyanta, gyantasav vagy növényiszurokalapú sörfőző szurok és hasonló készítmények

0

0

3808500011

– – – Kiskereskedelemben szokásos formában
vagy kiszerelésben vagy mint készáruk

5

0

3808500019

– – – Más

5

5

3808500021

– – – Kiskereskedelemben szokásos formában
vagy kiszerelésben vagy mint készáruk

5

5

3808500029

– – – Más

0

0

3808500031

– – – Kiskereskedelemben szokásos formában
vagy kiszerelésben vagy mint készáruk

5

5

3808500039

– – – Más

0

0

3808500090

– – Más

0

0

3808911100

– – – – Permetrint vagy cipermetrint vagy más
szintetikus morzsikapótlót tartalmazó

10

5

3808911200

– – – – Bróm-metánt
(metil-bromid)
brómklór-metánt tartalmazó

0

0

3808911300

– – – – Mirexet vagy endrint tartalmazó

5

5

3808911900

––––

0

0

3808919100

– – – – Morzsikát tartalmazó

0

0

3808919200

– – – – Permetrint vagy cipermetrint vagy más
szintetikus morzsikapótlót tartalmazó

10

5

vagy

Más
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3808919300

– – – – Karbofuránt tartalmazó

5

5

3808919400

– – – – Dimetoátot tartalmazó

5

5

3808919500

– – – – Bróm-metánt (metil-bromid) vagy brómklór-metánt tartalmazó

0

0

3808919600

– – – – Mirexet vagy endrint tartalmazó

5

5

3808919900

––––

5

5

3808921100

– – – – Bróm-metánt
(metil-bromid)
brómklór-metánt tartalmazó

5

5

3808921900

––––

5

5

3808929100

– – – – Rézvegyületeket tartalmazó

0

0

3808929300

– – – – Bróm-metánt
(metil-bromid)
brómklór-metánt tartalmazó

0

0

3808929400

– – – – Pirazofoszt tartalmazó

0

0

3808929900

––––

0

0

3808931100

– – – – Bróm-metánt
(metil-bromid)
brómklór-metánt tartalmazó

5

0

3808931900

––––

5

5

3808939100

– – – – Bróm-metánt
(metil-bromid)
brómklór-metánt tartalmazó

0

0

3808939200

– – – – Butaklórt vagy alaklórt tartalmazó

0

0

3808939900

––––

0

0

3808941100

– – – – Bróm-metánt
(metil-bromid)
brómklór-metánt tartalmazó

0

0

3808941900

––––

0

0

3808949100

– – – – Bróm-metánt
(metil-bromid)
brómklór-metánt tartalmazó

0

0

3808949900

––––

0

0

3808991100

– – – – Bróm-metánt
(metil-bromid)
brómklór-metánt tartalmazó

0

0

Más
vagy

Más

vagy

Más
vagy

Más
vagy

Más
vagy

Más
vagy

Más
vagy
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0

0

0

0

Más

0

0

– Keményítő-tartalommal

5

0

3809910000

– – Textilipari és hasonló ipari használatra

10

5

3809920000

– – Papíripari és hasonló ipari használatra

5

0

3809930000

– – Bőripari és hasonló ipari használatra

10

7

3810101000

– – Fémfelület-marató szerek

0

0

3810102000

– – Ón-, ólom vagy antimon-ötvözeten alapuló
forrasztó-, hegesztőporok és -paszták

0

0

3810109000

– – Más

0

0

3810901000

– – Folyósítószerek és más segédanyagok hegesz
téshez vagy forrasztáshoz

0

0

3810902000

– – Hegesztőelektródák és -pálcák mag vagy be
vonó anyagai

0

0

3811110000

– – Ólomvegyület-alapúak

10

0

3811190000

– – Más

10

0

3811211000

– – – Viszkozitást javítók, más adalékkal keverve
is

10

0

3811212000

– – – Mosó- és tisztítószerek és diszpergálószerek,
más adalékkal keverve is, a viszkozitást javí
tók kivételével

10

0

3811219000

– – – Más

10

0

3811290000

– – – Más

10

0

3811900000

– Más

5

5

3812100000

– Elkészített vulkanizálást gyorsítók

5

0

NANDIN
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3808991900

––––

3808999100

– – – – Bróm-metánt
(metil-bromid)
brómklór-metánt tartalmazó

3808999900

––––

38091000

Más
vagy
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3812200000

– Gumi- vagy műanyaglágyító készítmények

10

0

3812301000

– – Antioxidáns készítmények

0

0

3812309000

– – Más

0

0

3813001200

– – Brómklórdifluormetánokat, bróm-trifluor-me
tánokat vagy dibróm-tetrafluor-etánokat tar
talmazó

10

0

3813001300

– – Metán, etán vagy propán hidrobróm-fluor
szénhidrogénjeit (HBFC) tartalmazó

10

0

3813001400

– – Metán, etán vagy propán klór-fluor-szénhidro
génjeit (HCFC) tartalmazó

10

0

3813001500

– – Brómklór-metánt tartalmazó

10

0

3813001900

– – Más

10

0

3813002000

– Töltött tűzoltógránátok

10

0

3814001000

– Metán, etán vagy propán klór-fluor-szénhidro
génjeit (CFC) tartalmazó, beleértve a klór-fluorszénhidrogéneket (HCFC) tartalmazót

10

5

3814002000

– Metán, etán vagy propán hidroklór-fluor-szén
hidrogénjeit (HCFC) tartalmazó, a klór-fluorszénhidrogéneket (CFC) tartalmazó kivételével

10

5

3814003000

– Tetraklór-metánt (szén-tetraklorid), bróm-klórmetánt vagy 1,1,1-triklór-etánt (metil-kloroform)
tartalmazó

10

5

3814009000

– Más

10

5

3815110000

– – Aktív alkotórészként nikkellel vagy nikkelve
gyülettel

10

0

3815120000

– – Aktív alkotórészként nemesfémmel vagy ne
mesfémvegyülettel

10

0

3815191000

– – – Aktív alkotórészként titánnal vagy titánve
gyülettel

10

0

3815199000

– – – Más

10

0

3815900000

– Más

5

0
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3816000000

– Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és ha
sonló termékek, a 3801 vtsz. alá tartozó vegyü
letek kivételével

0

0

3817001000

– Dodecil-benzol

5

0

3817002000

– Kevert alkilnaftalin

5

0

3817009010

– – Tridecilbenzén

10

0

3817009090

– – Más

5

0

3818000000

Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott ko
rong, ostya vagy hasonló forma; kémiai vegyületek
kel átitatott anyagok elektronikai célokra

10

0

3819000000

Hidraulikus-fékfolyadék és más folyadék hidrauli
kus célra, amely kőolajat vagy bitumenes ásványo
kból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál
kisebb arányban tartalmaz

10

5

3820000000

Fagyásgátló és jégoldó készítmények

10

5

3821000000

Mikroorganizmusok (beleértve a vírusokat és ha
sonlókat is) vagy növényi, emberi vagy állati sejtek
tenyésztésére vagy fenntartására

5

0

3822003000

– Tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok

0

0

3822009000

– Más

0

0

38231100

– – Sztearinsav

MEP

0

38231200

– – Olajsav

31.5

ID

38231300

– – Tallolajzsírsav

15

5

38231900

– – Más

31.5

ID

38237010

– – Lauril-alkohol

15

5

38237020

– – Cetil-alkohol

15

5

38237030

– – Sztearil-alkohol

15

5

38237090

– – Más

15

0

– Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy
maghoz

5

0

3824100000
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3824300000

– Nem agglomerált fémkarbidok fémkötő anyag
okkal keverve

10

0

3824400000

– Elkészített adalékok cementhez, habarcshoz, be
tonhoz

10

7

3824500000

– Nem tűzálló habarcs és beton

10

5

– Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételé
vel

15

E

3824710000

– – Klór-fluor-szénhidrogéneket (CFC) tartalmazó,
hidroklór-fluor-szénhidrogén- (HCFC), perf
luor-szénhidrogén- (PFC) vagy hidrofluorszénhidrogén- (HFC) tartalommal is

0

0

3824720000

– – Bróm-klór-difluor-metánokat, bróm-trifluormetánokat vagy dibróm-tetrafluor-etánokat
tartalmazó

0

0

3824730000

– – Bróm-flór-szénhidrogéneket
mazó

0

0

3824740000

– – Hidroklór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC) tar
talmazó, perfluor-szénhidrogén- (PFC) vagy
hidrofluor-szénhidrogén- (HFC) tartalommal is,
de klór-fluor-szénhidrogén (CFC) nélkül

0

0

3824750000

– – Szén-tetrakloridot tartalmazó

0

0

3824760000

– – 1,1,1-triklóretánt
form)

0

0

3824770000

– – Bróm-metánt (metil-bromid) vagy brómklórmetánt tartalmazó

0

0

3824780000

– – Perfluor-szénhidrogént (PFC) vagy hidrofluorszénhidrogént (HFC) tartalmazó, de klór-fluorszénhidrogén (CFC) vagy hidroklór-fluor-szén
hidrogén (HCFC) nélkül

0

0

3824790000

– – Más

0

0

3824810000

– – Etilén-oxidot tartalmazó (oxirán)

0

0

3824820000

– – Poliklórozott bifenileket (PCB-k), poliklórozott
terfenileket (PCT-k) vagy polibrómozott bifeni
leket (PBB-k) tartalmazó

0

0

3824830000

– – Trisz(2,3-dibrómpropil)-foszfátot tartalmazó

0

0

38246000

tartalmazó

(HBFC) tartal

(metil-kloro
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3824901000

– – Kőolajszulfonátok

5

0

3824902100

– – – Klórparaffinok

0

0

3824902200

– – – Kevert, alacsony molekulasúlyú polietilénglikolok

0

0

3824903100

– – – Vízkövesedésgátló készítmények

0

0

3824903200

– – – Borok és más folyadékok szűrésére használt
készítmények

5

0

3824904000

– – Olvadó kerámia hőjelző próbatestek; nátron
mész, páramegkötő szilikagél, zselatin alapú
másolópaszta

0

0

3824905000

– – Nafténsavak, ezek vízben oldhatatlan sói és
észterei

5

5

3824906000

– – Készítmények kútfúró folyadékokhoz

10

5

3824907000

– – Ásványi anyagok sűrítéséhez használt készít
mények, a xantátokat tartalmazók kivételével

10

0

3824908000

– – Anabolikus készítmények; nátrium-szulfát és
nátrium-kromát keveréke

0

0

3824909100

– – – Maneb, zineb, mankozeb

0

0

3824909200

– – – Ferritek agglomeráló anyagokkal, por vagy
granulátum alakban

5

0

3824909300

– – – Ioncserélő

0

0

3824909400

– – – Vegyület keményítőszer

5

7

3824909500

– – – Foszforsav, nem izolált, koncentrált is, leg
feljebb 54 % P2O5-tartalommal

5

0

3824909600

– – – Javítófolyadékok a kiskereskedelmben szo
kásos kiszerelésben

5

5

3824909700

– – – Propineb

0

0

3824909800

– – – Szürkeoxid- vagy feketeoxid-készítmények
akkumulátor lemezek gyártásához

0

0

3824909910

– – – – Az árucsoporthoz tartozó megjegyzések
1. pontjában meghatározott más áruk

0

0
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3824909920

– – – – Kozmaolaj; Dippel (csontkátrány)-olaj

10

0

3824909990

––––

Más

0

0

3825100000

– Kommunális hulladék

15

5

3825200000

– Szennyvíziszap

15

5

3825300000

– Klinikai hulladék

15

5

3825410000

– – Halogénezett

15

5

3825490000

– – Más

15

5

3825500000

– Fémmarató szerek, hidraulikus folyadékok, fékfo
lyadékok és fagyásgátló folyadékok hulladéka

15

5

3825610000

– – Főként szerves összetevőket tartalmazó

15

5

3825690010

– – – Ammóniákvíz és kimerült oxid

10

0

3825690090

– – – Más

15

5

3825900000

– Más

15

5

3901100000

– Polietilén 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel

0

0

3901200000

– Polietilén legalább 0,94 fajlagos tömeggel

0

0

3901300000

– Etilén-vinil-acetát-kopolimer

0

0

3901901000

– – Etilén más olefinnel képzett kopolimere

0

0

3901909000

– – Más

0

0

3902100000

– Polipropilén

0

0

3902200000

– Poliizobutilén

5

0

3902300000

– Propilén-kopolimerek

0

0

3902900000

– Más

5

0

3903110000

– – Habosítható

5

0

3903190000

– – Más

0

0
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3903200000

– Sztirol-akrilnitril-(SAN)-kopolimerek

0

0

3903300000

– Acrilnitril-butadién-sztirol-(ABS)-kopolimerek

0

0

3903900000

– Más

0

0

3904101000

– – Emulziós polimerizációval készített

0

0

3904102000

– – Szuszpenziós polimerizációval készített

0

0

3904109000

– – Más

0

0

3904210000

– – Nem lágyított

15

0

3904220000

– – Lágyított

15

7

3904301000

– – Más anyaggal nem keverve

0

0

3904309000

– – Más

0

0

3904400000

– Más vinil-klorid kopolimerek

15

5

3904500000

– Vinilidén-klorid-polimerek

5

0

3904610000

– – Politetrafluor-etilén

5

0

3904690000

– – Más

15

0

3904900000

– Más

15

0

3905120000

– – Vizes diszperzióban

10

5

3905190000

– – Más

10

5

3905210000

– – Vizes diszperzióban

10

5

3905290000

– – Más

10

5

3905300000

– Poli(vinil-alkoholok), a nem hidrolizált acetátcso
portot tartalmazók is

0

0

3905910000

– – Kopolimerek

10

5

3905991000

– – – Poli(vinil-butirál)

0

0

3905992000

– – – Polivinil-pirrolidon

0

0

3905999000

– – – Más

0

0
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3906100000

– Poli(metil-metakrilát)

0

0

3906901000

– – Poliakrilonitril

5

0

3906902100

– – – Nátrium-poliakrilát, amely képes felszívni
saját tömegét legalább hússzor meghaladó
nátrium-klorid vizes oldatának 1 tömegszá
zalékát

0

0

3906902900

– – – Más

0

0

3906909000

– – Más

15

0

3907100000

– Poliacetálok

0

0

3907201000

– – Polietilén-glikol

0

0

3907202000

– – Polipropilén-glikol

0

0

3907203090

– – Propilén-oxidból nyert poliéter poliol

5

5

3907209000

– – Más

0

0

3907301000

– – Folyadék

0

0

3907309000

– – Más

5

0

3907400000

– Polikarbonátok

0

0

3907500000

– Alkidgyanták

15

7

3907601000

– – Titán-dioxiddal

0

0

3907609000

– – Más

0

0

3907700000

– Poli(tejsav)

15

7

3907910000

– – Telítetlen

5

7

3907990000

– – Más

15

7

3908101000

– – Poliamid-6 (polikaprolaktám)

0

0

3908109000

– – Más

5

0

3908900000

– – Más

0

0

3909101000

– – Karbamid formaldehid présporok

10

7
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3909109000

– – Más

10

7

3909201000

– – Melamin formaldehid

0

0

3909209000

– – Más

5

0

3909300000

– Más aminogyanták

10

7

3909400000

– Fenolgyanták

10

7

3909500000

– Poliuretánok

5

0

3910001000

– Diszperziók (emulziók vagy szuszpenziók) vagy
oldatok

0

0

3910009000

– Más

0

0

3911101000

– – Kumaron-indén gyanták

10

0

3911109000

– – Más

0

0

3911900000

– Más

0

0

3912110000

– – Nem lágyított

0

0

3912120000

– – Lágyított

0

0

3912201000

– – Kollódiumok és más oldatok és diszperziók
(emulziók vagy szuszpenziók)

5

0

3912209000

– – Más

0

0

3912310000

– – Karboxi-metilcellulóz és sói

5

0

3912390000

– – Más

0

0

3912900000

– Más

0

0

3913100000

– Alginsav, sói és észterei

0

0

3913901000

– – Klórozott gumi

5

0

3913903000

– – Természetes gumi más kémiai származékai

5

0

3913904000

– – Más módosított természetes polimer

5

0

3913909000

– Más

0

0
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3914000000

A 3901–3913 vtsz. alá tartozó polimereken alap
uló ioncserélők, alapanyag formájában

5

0

3915100000

– Etilénpolimerekből

15

0

3915200000

– Sztirolpolimerekből

15

0

3915300000

– Vinil-klorid-polimerekből

15

7

3915900000

– Más műanyagból

15

7

3916100000

– Etilénpolimerekből

10

0

3916200000

– Vinil-klorid-polimerekből

10

7

3916900000

– Más műanyagból

5

7

3917100000

– Mesterséges bél (töltelékáruhoz) keményített fe
hérjéből vagy cellulózalapú műanyagból

0

0

3917211000

– – – Csepegtető, permetező és hasonló eszközök
öntözőrendszerekhez

15

0

3917219000

– – – Más

15

0

3917220000

– – Propilénpolimerekből

15

10

3917231000

– – – Csepegtető, permetező és hasonló eszközök
öntözőrendszerekhez

15

10

3917239000

– – – Más

15

10

3917291000

– – – Vulkanizált szálból

15

0

3917299100

– – – – Csepegtető, permetező és hasonló eszkö
zök öntözőrendszerekhez

15

10

3917299900

––––

15

10

3917310000

– – Flexibilis cső és tömlő, legalább 27,6 MPa belső
nyomással

15

10

3917321000

– – – Mesterséges bél, a 3917 10 00 alszám alá
tartozó kivételével

15

7

3917329100

– – – – Csepegtető, permetező és hasonló eszkö
zök öntözőrendszerekhez

15

10

3917329900

––––

15

10

Más

Más
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3917331000

– – – Csepegtető, permetező és hasonló eszközök
öntözőrendszerekhez

15

10

3917339000

– – – Más

15

10

3917391000

– – – Csepegtető, permetező és hasonló eszközök
öntözőrendszerekhez

15

10

3917399000

– – – Más

15

10

3917400000

– Szerelvények

15

10

3918101000

– – Padlóburkoló

20

7

3918109000

– – Más

20

7

3918901000

– – Padlóburkoló

20

7

3918909000

– – Más

20

7

3919100000

– Legfeljebb 20 cm széles tekercsben

5

7

3919901100

– – – Legfeljebb 1 m széles tekercsben

15

7

3919901900

– – – Más

15

5

3919909000

– – Más

15

5

3920100000

– Etilénpolimerekből

0

0

3920201000

– – Legfeljebb 25 mikron vastagságú metallizált
polipropilénből

20

7

3920209000

– – Más

20

5

3920301000

– – Legfeljebb 5 mm vastagságú

20

5

3920309000

– – Más

20

7

3920430000

– – Legalább 6 tömegszázalék lágyítót tartalmazó

20

5

3920490000

– – Más

20

7

3920510000

– – Poli(metil-metakrilátból)

20

7

3920590000

– – Más

20

7

3920610000

– – Polikarbonátokból

20

0
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3920620000

– – Poli(etilén-tereftalát)-ból

20

7

3920630000

– – Telítetlen poliészterekből

20

7

3920690000

– – Más poliészterekből

20

7

3920710000

– – Regenerált cellulózból

15

0

3920730000

– – Cellulóz-acetátból

0

0

3920790000

– – Más cellulózszármazékból

15

0

3920911000

– – – Biztonsági üveg gyártásához

0

0

3920919000

– – – Más

0

0

3920920000

– – Poliamidokból

0

0

3920930000

– – Aminogyantákból

20

0

3920940000

– – Fenolgyantákból

20

7

3920990000

– – Más műanyagból

20

7

3921110000

– – Sztirolpolimerekből

20

7

3921120000

– – Vinil-klorid-polimerekből

20

7

3921130000

– – Poliuretánból

20

7

3921140000

– – Regenerált cellulózból

15

0

3921191000

– – – Polietilén és polipropilén keverékből készült
lemez nem szőtt textil polipropilén alátéten

20

7

3921199000

– – – Más

20

7

3921901000

– – Papírlapok laminálásával készült

20

7

3921909000

– – Más

20

7

3922101000

– – Műanyag fürdőkád üvegszálas megerősítéssel

20

10

3922109000

– – Más

20

10

3922200000

– WC-ülőke és -tető

20

10

3922900000

– Más

20

10
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3923101000

– – Kazetta, CD, DVD és hasonló cikkek számára

20

10

3923109000

– – Más

20

10

3923210000

– – Etilénpolimerekből

20

10

3923291000

– – – Vérgyűjtő tasak

20

5

3923292000

– – – Tasak parenterális oldatok számára

5

10

3923299000

– – – Más

20

0

3923302000

– – Előforma

20

10

3923309100

– – – Legalább 18,9 liter (5 gallon) űrtartalommal

20

10

3923309900

– – – Más

20

10

3923401000

– – Kazetta szalag nélkül

20

5

3923409000

– – Más

20

10

3923501000

– – Szilikon dugó

20

5

3923509000

– – Más

15

10

3923900000

– Más

15

10

3924101000

– – Csecsemő etető palack

20

10

3924109000

– – Más

20

10

3924900000

– Más

20

10

3925100000

– Tartály, kád és hasonló tárolóedény, 300 litert
meghaladó űrtartalommal

20

10

3925200000

– Ajtó, ablak és kerete, és ajtóküszöb

20

10

3925300000

– Ajtó- és ablaktábla; redőny (beleértve a reluxát is)
és hasonló áruk és ezek részei

20

10

3925900000

– Más

20

10

3926100000

– Hivatali vagy iskolai felszerelés

20

10

3926200000

– Ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a
kesztyűt, az ujjatlan és egyujjas kesztyűt is)

20

10
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3926300000

– Bútor-, karosszéria- és hasonló szerelékek

20

10

3926400000

– Szobor és más díszítésre szolgáló tárgy

20

10

3926901000

– – Bója és úszó halászhálóhoz

5

5

3926902000

– – Fűzők és hasonló cikkek fűzőhöz, ruházati
cikkekhez és ruházati tartozékokhoz

15

10

3926903000

– – Csavar, fejescsavar, csavaralátét és hasonló sze
relvény általános felhasználási célra

20

10

3926904000

– – Tömítés és alátét

20

10

3926906000

– – Zajcsökkentő védőfelszerelés

5

7

3926907000

– – Egyéni munkavédelmi maszk

5

7

3926909000

– – Más

5

10

4001100000

– Természetes gumilatex, elővulkanizálva is

5

0

4001210000

– – Füstölt lemez

5

0

4001220000

– – Műszakilag szabványosított természetes gumi
(TSNR)

5

5

4001291000

– – – Krepp lemez

5

0

4001292000

– – – Újratömörített gumi granulátum

5

0

4001299000

– – – Más

10

5

4001300000

– Balata, gutta-percha, guayule, csikle és hasonló
természetes gumi

0

0

4002111000

– – – Butadién-sztirol gumiból (SBR)

5

0

4002112000

– – – Karboxilezett
(XSBR)

0

0

4002191100

– – – – Alapanyag formában

5

0

4002191200

– – – – Lap, lemez vagy szalag alakban

0

0

4002192100

– – – – Alapanyag formában

10

0

4002192200

– – – – Lap, lemez vagy szalag alakban

10

0

4002201000

– – Latex

0

0

butadién-sztirol

gumiból
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4002209100

– – – Alapanyag formában

0

0

4002209200

– – – Lap, lemez vagy szalag alakban

0

0

4002311000

– – – Latex

0

0

4002319100

– – – – Alapanyag formában

0

0

4002319200

– – – – Lap, lemez vagy szalag alakban

0

0

4002391000

– – – Latex

5

0

4002399100

– – – – Alapanyag formában

0

0

4002399200

– – – – Lap, lemez vagy szalag alakban

5

0

4002410000

– – Latex

5

0

4002491000

– – – Alapanyag formában

0

0

4002492000

– – – Lap, lemez vagy szalag alakban

5

0

4002510000

– – Latex

5

0

4002591000

– – – Alapanyag formában

5

0

4002592000

– – – Lap, lemez vagy szalag alakban

10

0

4002601000

– – Latex

5

0

4002609100

– – – Alapanyag formában

0

0

4002609200

– – – Lap, lemez vagy szalag alakban

5

0

4002701000

– – Latex

5

0

4002709100

– – – Alapanyag formában

5

0

4002709200

– – – Lap, lemez vagy szalag alakban

5

0

4002800000

– A 4001 és az e vtsz. alá tartozó bármely termék
keveréke

10

0

4002910000

– – Latex

10

0

4002991000

– – – Alapanyag formában

5

0

4002992000

– – – Lap, lemez vagy szalag alakban

5

0

4003000000

Regenerált gumi alapanyag formában, vagy lap, le
mez és szalag alakban

10

5
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4004000000

Lágygumihulladék, -törmelék és -forgács, és az ez
ekből nyert por és granulátum

10

0

4005100000

– Gumikeverék korommal vagy szilícium-dioxiddal

10

10

4005200000

– Oldatok; diszperziók a 4005 10 alszám alá tar
tozók kivételével

5

0

4005911000

– – – Rágógumi-alap

10

0

4005919000

– – – Más

15

10

4005991000

– – – Rágógumi-alap

5

0

4005999000

– – – Más

5

0

4006100000

– „Futófelület-javító” szalag gumiabroncsok újrafu
tózásához

0

0

4006900000

– Más

5

0

4007000000

Vulkanizált gumifonal és -zsineg

10

0

4008111000

– – – Más anyaggal nem kombinálva

15

10

4008112000

– – – Más anyaggal kombinálva

15

10

4008190000

– – Más

15

0

4008211000

– – – Más anyaggal nem kombinálva

15

0

4008212100

– – – – Nyomtató burkolat

5

0

4008212900

––––

15

10

4008290000

– – Más

15

0

4009110000

– – Szerelvény nélkül

15

0

4009120000

– – Szerelvénnyel

5

0

4009210000

– – Szerelvény nélkül

15

10

4009220000

– – Szerelvénnyel

15

0

4009310000

– – Szerelvény nélkül

15

10

4009320000

– – Szerelvénnyel

15

0

4009410000

– – Szerelvény nélkül

15

10

Más
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4009420000

– – Szerelvénnyel

15

10

4010110000

– – Kizárólag fémbetétes

10

0

4010120000

– – Kizárólag textilbetétes

5

0

4010191000

– – – Kizárólag műanyagbetétes

5

0

4010199000

– – – Más

10

5

4010310000

– – Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz
keresztmetszettel (V-alakú meghajtószíj), Vbordázattal, 60 cm-t meghaladó, de legfeljebb
180 cm külső kerülettel

5

0

4010320000

– – Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz
keresztmetszettel (V-alakú meghajtószíj), a Vbordázatú kivételével, 60 cm-t meghaladó, de
legfeljebb 180 cm külső kerülettel

5

0

4010330000

– – Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz
keresztmetszettel (V-alakú meghajtószíj), Vbordázattal, 180 cm-t meghaladó, de legfel
jebb 240 cm külső kerülettel

5

0

4010340000

– – Végtelen meghajtó- vagy erőátviteli szíj, trapéz
keresztmetszettel (V-alakú meghajtószíj), a Vbordázatú kivételével, 180 cm-t meghaladó,
de legfeljebb 240 cm külső kerülettel

5

0

4010350000

– – Végtelen szinkronszíj, 60 cm-t meghaladó, de
legfeljebb 150 cm külső kerülettel

5

0

4010360000

– – Végtelen szinkronszíj, 150 cm-t meghaladó, de
legfeljebb 198 cm külső kerülettel

5

0

4010390000

– – Más

5

10

4011101000

– – Radiális

15

10

4011109000

– – Más

15

10

4011201000

– – Radiális

15

10

4011209000

– – Más

15

10

4011300000

– Repülőgéphez

15

0

4011400000

– Motorkerékpárhoz

15

0

4011500000

– Kerékpárhoz

15

5
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4011610000

– – Mezőgazdasági vagy erdőgazdasági járművek
hez és gépekhez

0

0

4011620000

– – Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, és jár
művekhez és gépekhez, és abroncsátmérője
legfeljebb 61 cm

0

0

4011630000

– – Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, és jár
művekhez és gépekhez, és abroncsátmérője
meghaladja a 61 cm-t

5

5

4011690000

– – Más

5

0

4011920000

– – Mezőgazdasági vagy erdőgazdasági járművek
hez és gépekhez

0

0

4011930000

– – Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, és jár
művekhez és gépekhez, és abroncsátmérője
legfeljebb 61 cm

15

0

4011940000

– – Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, és jár
művekhez és gépekhez, és abroncsátmérője
meghaladja a 61 cm-t

15

5

4011990000

– – Más

15

10

4012110000

– – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és
a versenyautót is)

15

10

4012120000

– – Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz

15

10

4012130000

– – Repülőgéphez

15

10

4012190000

– – Más

15

10

4012200000

– Használt légabroncs

15

10

4012901000

– – Gumiabroncs-tömlővédő szalag

15

10

4012902000

– – Tömör gumiabroncs

15

5

4012903000

– – Kisnyomású gumiabroncs

15

5

4012904100

– – – Újrafutózáshoz

0

0

4012904900

– – – Más

15

10

4013100000

– Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a
versenyautót is), autóbuszhoz vagy tehergép
járműhöz

15

10
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4013200000

– Kerékpárhoz

15

0

4013900000

– Más

15

10

4014100000

– Óvszer

0

0

4014900000

– Más

15

10

4015110000

– – Sebészeti

15

10

4015191000

– – – Sugárzás elleni

5

0

4015199000

– – – Más

20

10

4015901000

– – Sugárzás elleni

5

0

4015902000

– – Nedvesruha

20

10

4015909000

– – Más

20

10

4016100000

– Habgumiból

20

10

4016910000

– – Padlóburkoló és szőnyeg

20

10

4016920000

– – Törlőgumi

15

5

4016930000

– – Tömítés és alátét

15

0

4016940000

– – Csónak– vagy dokkütköző, felfújható is

15

0

4016951000

– – – Ciszterna, összenyomható is (tartály)

20

10

4016952000

– – – Légabroncs vulkanizálására és újrafutózá
sára szolgáló géphez való zsák

5

0

4016959000

– – – Más

20

10

4016991000

– – – Más áru műszaki célra

15

0

4016992100

– – – – Porvédő féltengelyhez

15

10

4016992900

––––

Más

15

10

4016993000

–––

Dugó

15

10

4016994000

– – – Belső tömlő és légabroncs javítására szol
gáló sallerfolt

15

0
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4016996000

– – – Nyomtató burkolat

0

0

4016999000

– – – Más

20

10

4017000000

Keménygumi (pl. ebonit) minden formában, bele
értve a hulladékot és törmeléket is; keménygumiból
készült áruk

0

0

41012000

– Egész bőr szárítva legfeljebb 8 kg tömegű, szá
razon sózva legfeljebb 10 kg tömegű vagy keze
letlenül, vizesen sózva vagy másképpen tartó
sítva legfeljebb 16 kg tömegű

0

0

41015000

– Egész bőr, 16 kg-ot meghaladó tömegű

0

0

41019000

– Más, beleértve a hátbőrt (egész krupont), a talp
bőrt (talpkrupont) és a hasszélt is

0

0

41021000

– Gyapjasan

0

0

41022100

– – Pácolva

0

0

41022900

– – Más

0

0

41032000

– Hüllőbőr

0

0

41033000

– Sertésbőr

0

0

41039000

– Más

0

0

4104110000

– – Teljes, hasítatlan barkás bőr; barkaoldali hasí
ték

5

0

4104190000

– – Más

5

0

4104410000

– – Teljes, hasítatlan barkás bőr; barkaoldali hasí
ték

10

5

4104490000

– – Más

10

5

4105100000

– Nedves állapotban (beleértve a „wet-blue”-t is)

5

0

4105300000

– Száraz állapotban (crust vagy kéregbőr)

10

5

4106210000

– – Nedves állapotban (beleértve a „wet-blue”-t is)

5

0

4106220000

– – Száraz állapotban (crust vagy kéregbőr)

10

5
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4106310000

– – Nedves állapotban (beleértve a „wet-blue”-t is)

5

0

4106320000

– – Száraz állapotban (crust vagy kéregbőr)

5

0

4106400000

– – Hüllőbőr

5

0

4106910000

– – Nedves állapotban (beleértve a „wet-blue”-t is)

5

5

4106920000

– – Száraz állapotban (crust vagy kéregbőr)

5

5

4107110000

– – Teljes, hasítatlan barkás bőr

10

10

4107120000

– – Barkaoldali hasíték

10

10

4107190000

– – Más

15

10

4107910000

– – Teljes, hasítatlan barkás bőr

15

10

4107920000

– – Barkaoldali hasíték

15

10

4107990000

– – Más

15

10

4112000000

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

10

5

4113100000

– Kecske– vagy gidabőr

10

5

4113200000

– Sertésbőr

5

0

4113300000

– Hüllőbőr

10

5

4113900000

– Más

5

5

4114100000

– Puhított bőr (beleértve a samoa kombinációval
kikészítettet is)

15

10

4114200000

– Lakkbőr és laminált lakkbőr; metalizált bőr

15

10

4115100000

– Mesterséges bőr, kikészített bőrből vagy bőrrost
ból lemez, lap vagy csík alakban, tekercsben is

10

5

4115200000

– Bőráruk előállítására nem alkalmas bőrdarabok és
egyéb hulladékok kikészített bőrből vagy mes
terséges bőrből; kikészített bőr pora és lisztje

10

5
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4201000000

Nyerges– és szíjgyártóáru (beleértve az istrángot,
hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtaka rót,
nyeregtáskát, kutyakabátot és hasonlót is) bár milyen
anyagból, bármilyen állat számára

15

10

4202111000

– – – Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomata
táska

20

10

4202119000

– – – Más

20

10

4202121000

– – – Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomata
táska

30

10

4202129000

– – – Más

20

10

4202190000

– – Más

20

10

4202210000

– – Természetes, mesterséges, rekonstruált vagy
lakkbőr külső felülettel

30

10

4202220000

– – Műanyag lap vagy textil külső felülettel

30

10

4202290000

– – Más

20

10

4202310000

– – Természetes, mesterséges, rekonstruált vagy
lakkbőr külső felülettel

30

10

4202320000

– – Műanyag lap vagy textil külső felülettel

20

10

4202390000

– – Más

20

10

4202911000

– – – Útitáska és hátizsák

20

10

4202919000

– – – Más

20

10

4202920000

– – Műanyag lap vagy textil külső felülettel

20

10

4202991000

– – – Útitáska és hátizsák

20

10

4202999000

– – – Más

20

10

4203100000

– Ruházati cikkek

25

10

4203210000

– – Sportoláshoz különlegesen tervezett

20

10

4203290000

– – Más

20

10

4203300000

– Derékszíj és vállszíj

30

10
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4203400000

– Más ruházati tartozék

20

10

4205001000

– Meghajtó– vagy erőátviteli szíj

15

0

4205009000

– Más

15

10

4206001000

– Catgut

15

0

4206002000

– Kolbászbél

15

0

4206009000

– Más

15

0

43011000

– Vidra egész szőrméje, fej, farok vagy láb nélkül
is

5

0

43013000

– Bárányfélék, úgymint az asztrahán, breitsch
wantz, karakül, perzsa és hasonló bárány, az in
diai, kínai, mongol vagy tibeti bárány egész szőr
méje, fej, farok vagy láb nélkül is

5

0

43016000

– Róka egész szőrméje, fej, farok vagy láb nélkül is

5

0

43018000

– Más egész szőrméje, fej, farok vagy láb nélkül is

5

0

43019000

– Fej, farok, láb és más részek vagy vágott dara
bok, szűcsáruként felhasználhatók

5

0

4302110000

– – Vidrából

10

0

4302190000

– – Más

10

0

4302200000

– Fej, farok, láb és más részek vagy vágott dara
bok, nem összeállítva

10

0

4302300000

– Egész szőrme és részei vagy vágott darabjai ösz
szeállítva

10

0

4303101000

– – Alpaka szőre

25

10

4303109000

– – Más

25

10

4303901000

– – Alpaka szőre

25

10

4303909000

– – Más

25

10

4304000000

Műszőrme és abból készült áruk

25

10

4401100000

– Tűzifa

5

10
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4401210000

– – Tűlevelű fából

5

0

4401220000

– – Nem tűlevelű fa

5

0

4401300000

– Fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, bri
kett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömö
rítve is

5

10

4402100000

– Bambusznádból

5

5

4402900000

– Más

5

5

4403100000

– Festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósító
szerrel kezelve

5

5

4403200000

– Más, tűlevelű fából

5

5

4403410000

– – Dark red meranti, light red meranti és meranti
bakau

5

5

4403490000

– – Más

5

5

4403910000

– – Tölgyfából (Quercus spp.)

5

5

4403920000

– – Bükkfából (Fagus spp.)

5

5

4403990000

– – Más

5

5

4404100000

– Tűlevelű fából

10

5

4404200000

– Nem tűlevelű fa

10

5

4405000000

Fagyapot; faliszt

10

10

4406100000

– Nem impregnált

10

10

4406900000

– Más

10

10

4407101000

– – Kis lemezek ceruza gyártásához

10

5

4407109000

– – Más

10

5

4407210000

– – Mahagóni (Swietenia spp.)

10

5

4407220000

– – Virola, imbuia és balsa

10

5

4407250000

– – Dark red meranti, light red meranti és meranti
bakau

10

5
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4407260000

– – White lauan, white meranti, white seraya, yel
low meranti és alan

10

5

4407270000

– – Sapelli

10

5

4407280000

– – Iroko

10

5

4407290000

– – Más

10

5

4407910000

– – Magyaltölgyből, parafából és más tölgyből
(Quercus spp.)

10

5

4407920000

– – Bükkfából (Fagus spp.)

10

5

4407930000

– – Juharfából (Acer spp.)

10

5

4407940000

– – Cseresznyefából (Prunus spp.)

10

5

4407950000

– – Kőrisfából (Fraxinus spp.)

10

5

4407990000

– – Más

10

5

4408101000

– – Kis lemezek ceruza gyártásához

5

0

4408109000

– – Más

10

5

4408310000

– – Dark red meranti, light red meranti és meranti
bakau

10

0

4408390000

– – Más

10

5

4408900000

– Más

5

0

4409101000

– – Szalag- és szegélyléc parketta gyártásához nem
összeállítva

15

5

4409102000

– – Legömbölyített léc

15

5

4409109000

– – Más

15

10

4409210000

– – Bambusznádból

15

10

4409291000

– – – Szalag- és szegélyléc parketta gyártásához
nem összeállítva

15

10

4409292000

– – – Legömbölyített léc

15

10

4409299000

– – – Más

15

10

4410110000

– – Forgácslemez

15

10
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4410120000

– – Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB)

15

10

4410190000

– – Más

15

10

4410900000

– Más

15

10

4411120000

– – Legfeljebb 5 mm vastagságú

15

10

4411130000

– – 5 mm-t meghaladó de legfeljebb 9 mm vas
tagságú

15

10

4411140000

– – 9 mm–t meghaladó vastagságú

15

10

4411920000

– – 0,8 g/cm3-t meghaladó sűrűséggel

15

5

4411930000

– – 0,5 g/cm3-t meghaladó, de legfeljebb 0,8 g/ cm3
sűrűséggel

15

10

4411940000

– – Legfeljebb 0,5 g/cm 3 sűrűséggel

15

10

4412100000

– Bambusznádból

15

10

4412310000

– – Legalább egy, az árucsoporthoz tartozó alszá
mos megjegyzés 1. pontjában meghatározott
trópusi fa külső réteggel (színoldal)

15

10

4412320000

– – Más, legalább egy, nem tűlevelű fa külső réteg
gel (színoldal)

15

10

4412390000

– – Más

15

10

4412940000

– – Enyvezett bútorlap, léc– és lemezbetétes aszta
loslemez és bútorlap

15

10

4412990000

– – Más

15

10

4413000000

Tömörített fa tömb, lap szalag vagy profil alakban

15

10

4414000000

Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fa
kerete

20

10

4415100000

– Láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagoló
anyag; kábeldob

15

10

4415200000

– Rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodó
lap keret

15

10

4416000000

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

15

10

4417001000

– Szerszám

15

10
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4417009000

– Más

15

10

4418100000

– Ablak, franciaablak és ezek kerete

15

10

4418200000

– Ajtó és kerete és küszöb

15

10

4418400000

– Zsaluzat betonszerkezeti munkához

15

10

4418500000

– Zsindely

15

10

4418600000

– Oszlop és gerenda

15

10

4418710000

– – Mozaik padlóhoz

15

10

4418720000

– – Más, többrétegű

15

10

4418790000

– – Más

15

10

4418901000

– – Enyvezett épületfa

15

10

4418909000

– – Más

15

10

4419000000

Asztali és konyhai cikkek fából

25

10

4420100000

– Kis szobor és más díszműáru fából

25

10

4420900000

– Más

25

10

4421100000

– Ruhaakasztó

20

10

4421901000

– – Cséve, orsó, kopsz, varrócérna orsó és ha sonló
áruk fából

15

10

4421902000

– – Fogpiszkáló

15

10

4421903000

– – Pálcika és kanál édesipari termékhez és jégk
rémhez

20

10

4421905000

– – Gyufaszál

15

10

4421909000

– – Más

20

10

4501100000

– Természetes parafa, nyersen vagy egyszerűen
előkészítve

5

5

4501900000

– Más

5

5

4502000000

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

5

5
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4503100000

– Dugó

10

5

4503900000

– Más

10

5

4504100000

– Tömb, lemez, lap és csík; bármilyen alakú bur
kolólap; tömör henger, beleértve a tárcsát vagy
korongot is

10

5

4504901000

– – Dugó

10

5

4504902000

– – Tömítés, alátét és más hasonló árú

10

5

4504909000

– – Más

10

5

4601210000

– – Bambusznádból

25

10

4601220000

– – Rotangból

25

10

4601290000

– – Más

25

10

4601920000

– – Bambusznádból

25

10

4601930000

– – Rotangból

25

10

4601940000

– – Más növényi anyagból

25

10

4601990000

– – Más

25

10

4602110000

– – Bambusznádból

25

10

4602120000

– – Rotangból

25

10

4602190000

– – Más

25

10

4602900000

– Más

25

10

4701000000

Mechanikai úton előállított facsiszolat

5

0

4702000000

Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rosta
nyag

5

0

4703110000

– – Tűlevelű fa

5

5

4703190000

– – Nem tűlevelű fa

10

0

4703210000

– – Tűlevelű fa

0

0

4703290000

– – Nem tűlevelű fa

0

0

4704110000

– – Tűlevelű fa

5

0

4704190000

– – Nem tűlevelű fa

5

0
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4704210000

– – Tűlevelű fa

0

0

4704290000

– – Nem tűlevelű fa

5

0

4705000000

Mechanikai és kémiai pépesítési eljárások kombiná
ciójával előállított papíripari rostanyag

5

5

4706100000

– Pamutlinters rostanyag

10

0

4706200000

– Papíripari rostanyag visszanyert (hulladék és
használt) papírból vagy kartonból nyert szálak ból

5

5

4706300000

– Más, bambusznádból

5

0

4706910000

– – Mechanikai úton előállított

5

0

4706920000

– – Kémiai úton előállított

5

0

4706930000

– – Félkémiai úton előállított

5

5

4707100000

– Fehérítetlen nátronpapír vagy -karton vagy hul
lámpapír vagy –karton

5

0

4707200000

– Anyagában nem színezett, főként fehérített ké
miai rostanyagot tartalmazó más papír vagy kar
ton

5

5

4707300000

– Főleg mechanikai facsiszolatot tartalmazó papír
vagy karton (pl. újságpapír, folyóirat és hasonló
nyomtatott papír)

5

5

4707900000

– Más, beleértve a válogatás nélküli hulladékot

5

0

4801000000

– Újságpapír tekercsben vagy ívben

0

0

4802100000

– Kézi merítésű papír és karton

5

5

4802200000

– Fény-, hő- vagy elektromosság-érzékeny papír
vagy karton gyártására alkalmas alappapír

5

0

4802400000

– Tapéta alappapír

10

0

4802540000

– – 40 g/m2-nél kisebb négyzetméter–tömegű pa pír

10

0

4802551000

– – – Biztonsági papír bankjegyekhez

5

0

4802552000

– – – Más biztonsági papír

0

0
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4802559000

– – – Más

0

0

4802561000

– – – Biztonsági papír bankjegyekhez

5

5

4802562000

– – – Más biztonsági papír

0

0

4802569000

– – – Más

0

0

4802571000

– – – Biztonsági papír bankjegyekhez

5

0

4802572000

– – – Más biztonsági papír

5

0

4802579000

– – – Más

0

0

4802581000

– – – Tekercsben

5

0

4802589000

– – – Más

5

10

4802611000

– – – 40 g/m2-nél kisebb négyzetméter-tömegű, az
árucsoporthoz tartozó megjegyzések 4.
pontjában meghatározottaknak megfelelően

10

0

4802619000

– – – Más

10

10

4802620000

– – Ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás
nélkül az egyik oldalon legfeljebb 435 mm és a
másik oldalon legfeljebb 297 mm

10

10

4802691000

– – – 40 g/m2-nél kisebb négyzetméter-tömegű, az
árucsoporthoz tartozó megjegyzések 4.
pontjában meghatározottaknak megfelelően

10

10

4802699000

– – – Más

10

0

4803001000

– Cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék

10

0

4803009000

– Más

5

10

4804110000

– – Fehérítetlen

15

10

4804190000

– – Más

15

10

4804210000

– – Fehérítetlen

15

10

4804290000

– – Más

15

10

4804310000

– – Fehérítetlen

15

10

4804390000

– – Más

15

10

4804411000

– – – Nedvszívó, díszítő műanyag lap gyártásához
használt

15

0
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4804419000

– – – Más

15

10

4804420000

– – Anyagában egyenletesen fehérítve, és több
mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással
nyert fa rostanyagot tartalmaz

15

10

4804490000

– – Más

15

10

4804510000

– – Fehérítetlen

15

10

4804520000

– – Anyagában egyenletesen fehérítve, és több
mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással
nyert fa rostanyagot tartalmaz

15

10

4804590000

– – Más

15

10

4805110000

– – Hullám alappapír félkémiai eljárással nyert
nyersanyagból

15

10

4805120000

– – Szalmaalapú hullám alappapír

15

10

4805190000

– – Más

15

10

4805240000

– – Legfeljebb 150 g/m2 tömegű

15

10

4805250000

– – 150g/m2 tömeget meghaladó

15

10

4805300000

– Szulfit csomagolópapír

10

10

4805401000

– – 100 tömegszázalék pamut vagy manilakender
szálból készült, enyvezetlen, ásványi vegyüle
tet nem tartalmaz

5

0

4805402000

– – Legalább 70 tömegszázalék, de 100 tömegszá
zaléknál kevesebb pamutszál tartalommal

5

0

4805409000

– – Más

15

0

4805500000

– Nemezpapír és –karton

15

0

4805911000

– – – Nedvszívó, díszítő műanyag lap gyártásához
használt

10

0

4805912000

– – – Elektromos szigeteléshez

5

0

4805913000

– – – Többrétegű papír és karton (a 4805 12, 4805
19, 4805 24 vagy 4805 25 alszámok alá
tartozók kivételével)

15

0

4805919000

– – – Más

15

0
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4805921000

– – – Elektromos szigeteléshez

5

0

4805922000

– – – Többrétegű papír és karton (a 4805 12,
4805 19, 4805 24 vagy 4805 25 alszámok
alá tartozók kivételével)

15

10

4805929000

– – – Más

15

10

4805931000

– – – Elektromos szigeteléshez

5

0

4805932000

– – – Többrétegű papír és karton (a 4805 12,
4805 19, 4805 24 vagy 4805 25 alszámok
alá tartozók kivételével)

15

0

4805933000

– – – Merev karton, fajsúlya nagyobb, mint 1

15

0

4805939000

– – – Más

15

0

4806100000

– Növényi pergamen

10

0

4806200000

– Zsírpapír

5

0

4806300000

– Pauszpapír

0

0

4806400000

– Pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy
áttetsző papír

10

5

4807000000

Többrétegű papír és karton (ragasztóval összera
gasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva)
felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erő
sítéssel is, tekercsben vagy ívben

15

10

4808100000

– Hullámpapír és -karton, perforálva is

15

10

4808200000

– Nátron zsákpapír kreppelve vagy redőzve, dom
borítva vagy perforálva is

15

10

4808300000

– Más nátronpapír kreppelve vagy redőzve, dom
borítva vagy perforálva is

15

10

4808900000

– Más

15

10

4809200000

– Önmásolópapír

10

10

4809900000

– Más

15

10

4810131100

– – – Legfeljebb 60 g/m2 tömegű

10

10
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4810131900

– – – Más

10

0

4810132000

– – – 150g/m2 tömeget meghaladó

10

0

4810141000

– – – Oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik
oldalon 360 mm-t meghaladja, és a másik
oldalon 150 mm-t meghaladja

10

10

4810149000

– – – Más

10

10

4810190000

– – Más

10

0

4810220000

– – Kis négyzetméter-tömegű bevont papír (LWC)

10

0

4810290000

– – Más

15

10

4810310000

– – Anyagában egyenletesen fehérítve, és több
mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással
nyert fa rostanyagot tartalmaz, legfeljebb 150
g/m2 tömegű

15

10

4810320000

– – Anyagában egyenletesen fehérítve, és több
mint 95 tömegszázalékban kémiai eljárással
nyert fa rostanyagot tartalmaz, 150g/m2 tö
meget meghaladó

15

10

4810390000

– – Más

15

10

4810920000

– – Többrétegű

15

5

4810990000

– – Más

15

10

4811101000

– – Anyagában kátránnyal bevont, fajsúlya na
gyobb mint 1, fényezett, lakkozott vagy vak
nyomott is

15

10

4811109000

– – Más

15

10

4811411000

– – – Több mint 15 cm szélességű tekercsben vagy
ívekben,
amelynek
oldalhosszúsága
összehajtás nélkül az egyik oldalon több
mint 36 cm és a másik oldalon több mint 15
cm

15

10

4811419000

– – – Más

15

10

4811491000

– – – Több mint 15 cm szélességű tekercsben vagy
ívekben,
amelynek
oldalhosszúsága
összehajtás nélkül az egyik oldalon több
mint 36 cm és a másik oldalon több mint 15
cm

15

10
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4811499000

– – – Más

15

10

4811511000

– – – Közbenső alumíniumfólia réteggel élelmi
szer csomagolására, élelmiszeriparban hasz
nált, nyomtatott is

0

0

4811512000

– – – Mindkét oldalán műanyaggal borított vagy
bevont, élelmiszeriparban használt, nyomta tott
is

10

0

4811519000

– – – Más

10

10

4811591000

– – – Nedves dörzspapír gyártásához

10

5

4811592000

– – – Közbenső alumíniumfólia réteggel élelmi
szer csomagolására, élelmiszeriparban hasz
nált, nyomtatott is

0

0

4811593000

– – – Melamingyantával impregnált papír, díszí
tett vagy nyomtatott is

0

0

4811594000

– – – Elektromos szigeteléshez

5

0

4811595000

– – – Mindkét oldalán műanyaggal borított vagy
bevont, élelmiszeriparban használt, nyomta tott
is

10

5

4811596000

– – – Szűrőpapír

10

5

4811599000

– – – Más

10

10

4811601000

– – Elektromos szigeteléshez

5

0

4811609000

– – Más

10

10

4811901000

– – Lakkozott, vaknyomott is, fajsúlya nagyobb
mint 1

5

0

4811902000

– – Tömítéshez és alátéthez és más hasonló áru
hoz

10

0

4811905000

– – Vonalas, vonalazott vagy négyzetrácsos

15

10

4811908000

– – Nedvszívó papír, díszített vagy nyomtatott,
nem impregnált, díszítő műanyagréteg készíté
séhez

10

5

4811909000

– – Más

10

5
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15

0

4812000000

– Papíripari rostanyagból
-tábla és –lap

4813100000

– Könyvecske vagy hüvely alakban

15

0

4813200000

– Legfeljebb 5 cm széles tekercsben

5

0

4813900000

– Más

15

5

4814100000

– „Ingrain” papír

15

5

4814200000

– Tapéta és hasonló falborító, amely színoldalon
erezett, domborított, színezett, mintásan nyo
mott vagy más módon díszített, műanyagréteg gel
bevont vagy beborított papír

15

10

4814900000

– Más

15

5

4816200000

– Önmásolópapír

15

10

4816900000

– Más

15

10

4817100000

– Boríték

20

10

4817200000

– Zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más leve
lezőlap

20

10

4817300000

– Levelezőpapír–készletet tartalmazó, papírból
vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és
mappa

20

10

4818100000

– Toalett- (WC)-papír

20

10

4818200000

– Zsebkendő, tisztító- vagy arckendő és törlő

20

10

4818300000

– Asztalterítő és szalvéta

20

10

4818401000

– – Csecsemőpelenka és pelenkabetét

20

10

4818402000

– – Egészségügyi betét és tampon

20

10

4818409000

– – Más

20

10

4818500000

– Ruházati cikk és tartozék

20

10

4818900000

– Más

20

10

4819100000

– Doboz, láda és tok hullámpapírból vagy -karton
ból

15

10
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4819200000

– Összehajtható doboz, láda és tok, a hullámpapír
ból vagy -kartonból készültek kivételével

15

10

4819301000

– – Többrétegű

15

10

4819309000

– – Más

15

10

4819400000

– Más zsák és zacskó, beleértve a kúp alakút is

15

10

4819500000

– Más csomagolóeszköz, beleértve a hanglemezbo
rítót is

15

10

4819600000

– Iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és
hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra

15

10

4820100000

– Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz),
megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb,
előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló ter
mék

30

10

4820200000

– Iskolai füzet

20

10

4820300000

– Iratrendező a (könyvborító kivételével), dosszié és
iratborító

20

10

4820401000

– – Végtelen formában

20

10

4820409000

– – Más

20

10

4820500000

– Album minták vagy gyűjtemények számára

20

10

4820901000

– – Nem nyomtatott végtelen formában

20

10

4820909000

– – Más

20

10

4821100000

– Nyomtatott

15

10

4821900000

– Más

10

10

4822100000

– Textilfonalak csévélésére szolgáló

15

10

4822900000

– Más

15

10

4823200000

– Szűrőpapír és –karton

5

0

4823400000

– Előre nyomtatott regisztráló-hengerek, -ívek és
számlapok önfeljegyző készülékhez

15

10

4823610000

– – Bambusznádból

20

10
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4823690000

– – Más

20

10

4823700000

– Papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru

15

10

4823902000

– – Elektromos szigetlelő papír

10

0

4823904000

– – Tömítés és alátét

10

0

4823905000

– – Kártya Jacquard és hasonló gépekhez

5

0

4823906000

– – Szabásminta, modell és sablon

10

0

4823909000

– – Más

15

10

4901101000

– – Horoszkóp, fotóregény, képregény, képregény
könyv

0

0

4901109000

– – Más

0

0

4901910000

– – Szótár, enciklopédia és ilyen sorozatok folyta
tásai

0

0

4901991000

– – – Horoszkóp, fotóregény, képregény, képre
gény könyv

0

0

4901999000

– – – Más

0

0

4902100000

– Hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány

0

0

4902901000

– – Horoszkóp, fotóregény, képregény, képregény
könyv

0

0

4902909000

– – Más

0

0

4903000000

Gyermekképeskönyv, rajzoló- és kifestőkönyv

20

10

4904000000

Kézírásos vagy nyomtatott zenemű, illusztrálva
vagy bekötve is

0

0

4905100000

– Földgömb

0

0

4905910000

– – Könyv alakban

0

0

4905990000

– – Más

0

0
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4906000000

Eredeti, kézzel készült tervrajz, műszaki rajz építé
szeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, helyrajzi vagy
hasonló célra; kézírásos szöveg; fényérzékeny pa
pírra fényképészeti eljárással és karbonpapírral ké
szített másolatok

0

0

4907001000

– Forgalomban lévő vagy forgalomra bocsátásra
szánt postai, illeték– vagy hasonló postatiszta
bélyeg abban az országban, ahol névértéke van
vagy lesz; bélyegzőlenyomattal ellátott papír

20

10

4907002000

– Bankjegy

0

0

4907003000

– Külföldi pénzintézet által kibocsátott úticsekk fü
zet

20

5

4907009000

– Más

20

5

4908100000

– Üvegesíthető levonókép (levonómatrica)

15

10

4908901000

– – Folyamatos nyomtatásra szöveten

20

10

4908909000

– – Más

30

10

4909000000

Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelező lap;
nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üze nettel
vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és bo rítékkal
is

20

10

4910000000

Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárb
lokkot is

20

10

4911100000

– Kereskedelmi reklámanyag, katalógus és hasonló

30

10

4911910000

– – Kép, minta és fénykép

30

10

4911990000

– – Más

20

10

50010000

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

0

0

50020000

Nyersselyem (nem sodorva)

0

0

50030000

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

5

0

5004000000

Selyemfonal (a selyemhulladékból készült fonal ki
vételével), a kiskereskedelemben szokásos módon
nem kiszerelve

10

0
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5005000000

Fonal selyemhulladékból, a kiskereskedelemben
szokásos módon kiszerelt fonal kivételével

10

0

5006000000

Fonal selyemből vagy selyemhulladékból, a kiskeres
kedelemben szokásos módon kiszerelve; selyem
hernyóbél

10

0

5007100000

– Szövet burettselyemből

20

5

5007200000

– Más szövet legalább 85 tömegszázalék selyemvagy selyemhulladék- (a burettselyem kivételével)
tartalommal

20

5

5007900000

– Más szövet

20

5

51011100

– – Nyírott gyapjú

0

0

51011900

– – Más

0

0

51012100

– – Nyírott gyapjú

0

0

51012900

– – Más

0

0

51013000

– Karbonizált gyapjú

5

0

51021100

– – Kasmír kecske szőréből

5

0

51021910

– – – Alpaka vagy láma szőre

5

0

51021920

– – – Házi– vagy vadnyúlból

5

0

51021990

– – – Más

5

0

51022000

– Durva állati szőr

5

0

51031000

– Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből

5

0

51032000

– Más hulladék gyapjúból vagy finom állati szőr
ből

10

5

51033000

– Szőrhulladék durva állati szőrből

10

0

5104000000

Foszlatott anyag gyapjúból, finom vagy durva állati
szőrből

5

0

5105100000

– Kártolt gyapjú

5

0

5105210000

– – Fésült gyapjú darabokban

0

0

5105291000

– – Gombolyagban

0

0
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5105299000

– – – Más

0

0

5105310000

– – Kasmír kecske szőréből

5

0

5105391000

– – – Alpaka vagy láma szőre

5

0

5105392000

– – – Vikunya szőre

5

0

5105399000

– – – Más

5

0

5105400000

– Kártolt vagy fésült durva állati szőr

5

0

5106100000

– Legalább 85 tömegszázalék gyapjú-tartalommal

15

0

5106200000

– Kevesebb mint 85 tömegszázalék gyapjú-tarta
lommal

15

0

5107100000

– Legalább 85 tömegszázalék gyapjú-tartalommal

15

0

5107200000

– Kevesebb mint 85 tömegszázalék gyapjú-tarta
lommal

15

0

5108100000

– Kártolt

15

0

5108200000

– Fésült

15

0

5109100000

– Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- vagy finom
állatiszőr-tartalommal

15

0

5109900000

– Más

15

0

5110001000

– A kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelés
ben

15

0

5110009000

– Más

15

0

5111111000

– – – Gyapjúból

20

5

5111112000

– – – Vikunya szőre

20

5

5111114000

– – – Alpaka vagy láma szőre

20

5

5111119000

– – – Más

20

5

5111191000

– – – Gyapjúból

20

5

5111192000

– – – Vikunya szőre

20

5

5111194000

– – – Alpaka vagy láma szőre

20

5

5111199000

– – – Más

20

5

5111201000

– – Gyapjúból

20

5
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5111202000

– – Vikunya szőre

20

5

5111204000

– – Alpaka vagy láma szőre

20

5

5111209000

– – Más

20

5

5111301000

– – Gyapjúból

20

5

5111302000

– – Vikunya szőre

20

5

5111304000

– – Alpaka vagy láma szőre

20

5

5111309000

– – Más

20

5

5111901000

– – Gyapjúból

20

5

5111902000

– – Vikunya szőre

20

5

5111904000

– – Alpaka vagy láma szőre

20

5

5111909000

– – Más

20

5

5112111000

– – – Gyapjúból

20

5

5112112000

– – – Vikunya szőre

20

5

5112114000

– – – Alpaka vagy láma szőre

20

5

5112119000

– – – Más

20

5

5112191000

– – – Gyapjúból

20

5

5112192000

– – – Vikunya szőre

20

5

5112194000

– – – Alpaka vagy láma szőre

20

5

5112199000

– – – Más

20

5

5112201000

– – Gyapjúból

20

5

5112202000

– – Vikunya szőre

20

5

5112204000

– – Alpaka vagy láma szőre

20

5

5112209000

– – Más

20

5

5112301000

– – Gyapjúból

20

5

5112302000

– – Vikunya szőre

20

5
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5112304000

– – Alpaka vagy láma szőre

20

5

5112309000

– – Más

20

5

5112901000

– – Gyapjúból

20

5

5112902000

– – Vikunya szőre

20

5

5112904000

– – Alpaka vagy láma szőre

20

5

5112909000

– – Más

20

5

5113000000

Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből

20

5

52010010

– Több mint 34,92 mm (1 3/8 hüvelyk) hosszú
ságú szálakkal

5

5

52010020

– Több mint 28,57 mm (1 1/8 hüvelyk), de legfel
jebb 34,92 mm (1 3/8 hüvelyk) hosszúságú szá
lakkal

5

5

52010030

– Több mint 22,2 mm (7/8 hüvelyk), de legfeljebb
28,57 mm (1 1/8 hüvelyk) hosszúságú szálakkal

5

5

52010090

– Legfeljebb 22,22 mm (7/8 hüvelyk) hosszúságú
szálakkal

5

5

52021000

– Fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot is)

5

5

52029100

– – Foszlatott anyag

0

0

52029900

– – Más

0

0

52030000

Pamut kártolva vagy fésülve

10

5

5204110000

– – Legalább 85 tömegszázalék pamut-tartalom
mal

15

0

5204190000

– – Más

15

0

5204200000

– Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

15

0

5205110000

– – Finomsági száma legalább 714,29 decitex
(metrikus száma legfeljebb 14)

15

0

5205120000

– – Finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de
legalább 232,56 decitex (metrikus száma 14- et
meghaladó, de legfeljebb 43)

15

0

5205130000

– – Finomsági száma 232,56 decitexnél kisebb, de
legalább 192,31 decitex (metrikus száma 43- at
meghaladó, de legfeljebb 52)

15

0
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5205140000

– – Finomsági száma 192,31 decitexnél kisebb, de
legalább 125 decitex (metrikus száma 52-öt
meghaladó, de legfeljebb 80)

15

0

5205150000

– – Finomsági száma 125 decitexnél kisebb (met
rikus száma 80-at meghaladó)

15

0

5205210000

– – Finomsági száma legalább 714,29 decitex
(metrikus száma legfeljebb 14)

15

0

5205220000

– – Finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de
legalább 232,56 decitex (metrikus száma 14- et
meghaladó, de legfeljebb 43)

15

0

5205230000

– – Finomsági száma 232,56 decitexnél kisebb, de
legalább 192,31 decitex (metrikus száma 43- at
meghaladó, de legfeljebb 52)

15

0

5205240000

– – Finomsági száma 192,31 decitexnél kisebb, de
legalább 125 decitex (metrikus száma 52-öt
meghaladó, de legfeljebb 80)

15

0

5205260000

– – Finomsági száma 125 decitexnél kisebb, de
legalább 106,38 decitex (metrikus száma 80- at
meghaladó, de legfeljebb 94)

15

0

5205270000

– – Finomsági száma 106,38 decitexnél kisebb, de
legalább 83,33 decitex (metrikus száma 94-et
meghaladó, de legfeljebb 120)

15

0

5205280000

– – Finomsági száma 83,33 decitexnél kisebb
(metrikus száma 120-at meghaladó)

15

0

5205310000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
714,29 decitex legalább (metrikus számuk leg
feljebb 14)

15

0

5205320000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
714,29 decitexnél kisebb, de legalább 232,56
decitex (metrikus számuk 14-et meghaladó, de
legfeljebb 43)

15

0

5205330000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
232,56 decitexnél kisebb, de legalább 192,31
decitex (metrikus számuk 43-at meghaladó, de
legfeljebb 52)

15

0

5205340000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
192,31 decitexnél kisebb, de legalább 125 de
citex (metrikus számuk 52-öt meghaladó, de
legfeljebb 80)

15

0

NANDIN
A 2007

920

Megjegyzések

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

5205350000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma 125
decitexnél kisebb (metrikus számuk 80-at
meghaladó)

15

0

5205410000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
714,29 decitex legalább (metrikus számuk leg
feljebb 14)

15

0

5205420000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
714,29 decitexnél kisebb, de legalább 232,56
decitex (metrikus számuk 14-et meghaladó, de
legfeljebb 43)

15

0

5205430000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
232,56 decitexnél kisebb, de legalább 192,31
decitex (metrikus számuk 43-at meghaladó, de
legfeljebb 52)

15

0

5205440000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
192,31 decitexnél kisebb, de legalább 125 de
citex (metrikus számuk 52-öt meghaladó, de
legfeljebb 80)

15

0

5205460000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma 125
decitexnél kisebb, de legalább 106,38 decitex
(metrikus számuk 80-at meghaladó, de legfel
jebb 94)

15

0

5205470000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
106,38 decitexnél kisebb, de legalább 83,33
decitex (metrikus számuk 94-et meghaladó, de
legfeljebb 120)

15

0

5205480000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma 83,33
decitexnél kisebb (metrikus számuk 120-at
meghaladó)

15

0

5206110000

– – Finomsági száma legalább 714,29 decitex
(metrikus száma legfeljebb 14)

15

0

5206120000

– – Finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de
legalább 232,56 decitex (metrikus száma 14- et
meghaladó, de legfeljebb 43)

15

0

5206130000

– – Finomsági száma 232,56 decitexnél kisebb, de
legalább 192,31 decitex (metrikus száma 43- at
meghaladó, de legfeljebb 52)

15

0

5206140000

– – Finomsági száma 192,31 decitexnél kisebb, de
legalább 125 decitex (metrikus száma 52-öt
meghaladó, de legfeljebb 80)

15

0
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5206150000

– – Finomsági száma 125 decitexnél kisebb (met
rikus száma 80-at meghaladó)

15

0

5206210000

– – Finomsági száma legalább 714,29 decitex
(metrikus száma legfeljebb 14)

15

0

5206220000

– – Finomsági száma 714,29 decitexnél kisebb, de
legalább 232,56 decitex (metrikus száma 14- et
meghaladó, de legfeljebb 43)

15

0

5206230000

– – Finomsági száma 232,56 decitexnél kisebb, de
legalább 192,31 decitex (metrikus száma 43- at
meghaladó, de legfeljebb 52)

15

0

5206240000

– – Finomsági száma 192,31 decitexnél kisebb, de
legalább 125 decitex (metrikus száma 52-öt
meghaladó, de legfeljebb 80)

15

0

5206250000

– – Finomsági száma 125 decitexnél kisebb (met
rikus száma 80-at meghaladó)

15

0

5206310000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
714,29 decitex legalább (metrikus számuk leg
feljebb 14)

15

0

5206320000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
714,29 decitexnél kisebb, de legalább 232,56
decitex (metrikus számuk 14-et meghaladó, de
legfeljebb 43)

15

0

5206330000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
232,56 decitexnél kisebb, de legalább 192,31
decitex (metrikus számuk 43-at meghaladó, de
legfeljebb 52)

15

0

5206340000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
192,31 decitexnél kisebb, de legalább 125 de
citex (metrikus számuk 52-öt meghaladó, de
legfeljebb 80)

15

0

5206350000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma 125
decitexnél kisebb (metrikus számuk 80-at
meghaladó)

15

0

5206410000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
714,29 decitex legalább (metrikus számuk leg
feljebb 14)

15

0

5206420000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
714,29 decitexnél kisebb, de legalább 232,56
decitex (metrikus számuk 14-et meghaladó, de
legfeljebb 43)

15

0
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5206430000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
232,56 decitexnél kisebb, de legalább 192,31
decitex (metrikus számuk 43-at meghaladó, de
legfeljebb 52)

15

0

5206440000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma
192,31 decitexnél kisebb, de legalább 125 de
citex (metrikus számuk 52-öt meghaladó, de
legfeljebb 80)

15

0

5206450000

– – Az egyes egyágú szálak finomsági száma 125
decitexnél kisebb (metrikus számuk 80-at
meghaladó)

15

0

5207100000

– Legalább 85 tömegszázalék pamut–tartalommal

15

0

5207900000

– Más

15

0

5208110000

– – Vászonkötésű, legfeljebb 100 g/m2 tömegű
szövet

20

5

5208120000

– – Vászonkötésű, 100 g/m2-t meghaladó tömegű
szövet

20

5

5208130000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5208190000

– – Más szövet

20

5

5208211000

– – – Legfeljebb 35 g/m2 tömegű

20

5

5208219000

– – – Más

20

5

5208220000

– – Vászonkötésű, 100 g/m2-t meghaladó tömegű
szövet

20

5

5208230000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5208290000

– – Más szövet

20

5

5208310000

– – Vászonkötésű, legfeljebb 100 g/m2 tömegű
szövet

20

5

5208320000

– – Vászonkötésű, 100 g/m2-t meghaladó tömegű
szövet

20

5

5208330000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5208390000

– – Más szövet

20

5
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5208410000

– – Vászonkötésű, legfeljebb 100 g/m2 tömegű
szövet

20

5

5208420000

– – Vászonkötésű, 100 g/m2-t meghaladó tömegű
szövet

20

5

5208430000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5208490000

– – Más szövet

20

5

5208510000

– – Vászonkötésű, legfeljebb 100 g/m2 tömegű
szövet

20

5

5208520000

– – Vászonkötésű, 100 g/m2-t meghaladó tömegű
szövet

20

5

5208591000

– – – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5208599000

– – – Más

20

5

5209110000

– – Vászonkötésű

20

5

5209120000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5209190000

– – Más szövet

20

5

5209210000

– – Vászonkötésű

20

5

5209220000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5209290000

– – Más szövet

20

5

5209310000

– – Vászonkötésű

20

5

5209320000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5209390000

– – Más szövet

20

5

5209410000

– – Vászonkötésű

20

5

5209420000

– – Denimszövet

20

5

5209430000

– – Más 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, be
leértve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5
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5209490000

– – Más szövet

20

5

5209510000

– – Vászonkötésű

20

5

5209520000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5209590000

– – Más szövet

20

5

5210110000

– – Vászonkötésű

20

5

5210190000

– – Más szövet

20

5

5210210000

– – Vászonkötésű

20

5

5210290000

– – Más szövet

20

5

5210310000

– – Vászonkötésű

20

5

5210320000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5210390000

– – Más szövet

20

5

5210410000

– – Vászonkötésű

20

5

5210490000

Más szövet

20

5

5210510000

– – Vászonkötésű

20

5

5210590000

– – Más szövet

20

5

5211110000

– – Vászonkötésű

20

5

5211120000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5211190000

– – Más szövet

20

5

5211200000

– – Fehérített

20

5

5211310000

– – Vászonkötésű

20

5

5211320000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5211390000

– – Más szövet

20

5
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5211410000

– – Vászonkötésű

20

5

5211420000

– – Denimszövet

20

5

5211430000

– – Más 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, be
leértve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5211490000

– – Más szövet

20

5

5211510000

– – Vászonkötésű

20

5

5211520000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is

20

5

5211590000

– – Más szövet

20

5

5212110000

– – Fehérítetlen

20

5

5212120000

– – Fehérített

20

5

5212130000

– – Festett

20

5

5212140000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5212150000

– – Nyomott

20

5

5212210000

– – Fehérítetlen

20

5

5212220000

– – Fehérített

20

5

5212230000

– – Festett

20

5

5212240000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5212250000

– – Nyomott

20

5

53011000

– Len nyersen vagy áztatva

5

0

53012100

– – Törve vagy tilolva

5

0

53012900

– – Más

0

0

53013000

– Lenkóc és lenhulladék

5

0

53021000

– Valódi kender nyersen vagy áztatva

5

0

53029000

– Más

5

0
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5303100000

– Juta és más textilháncsrost nyersen vagy áztatva

5

0

5303903000

– – Juta

5

0

5303909000

– – Más

5

0

5305001100

– – Nyersen

5

0

5305001900

– – Más

5

0

5305009000

– Más

5

0

5306100000

– Egyágú

15

0

5306201000

– – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

15

0

5306209000

– – Más

15

0

5307100000

– Egyágú

15

0

5307200000

– Többágú (sodrott) vagy cérnázott

15

0

5308100000

– Kókuszrostfonal

15

0

5308200000

– Valódi kenderfonal

15

0

5308900000

– Más

15

0

5309110000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5309190000

– – Más

20

5

5309210000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5309290000

– – Más

20

5

5310100000

– Fehérítetlen

20

0

5310900000

– Más

20

0

5311000000

Szövet más növényi rostból; szövet papírfonalból

20

0

5401101000

– – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

15

0

5401109000

– – Más

15

0

5401201000

– – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

15

0

5401209000

– – Más

15

0
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5402110000

– – Aramidból

10

0

5402191000

– – – Nejlon 6.6 szálból

10

0

5402199000

– – – Más

10

0

5402200000

– Nagy szakítószilárdságú fonal poliészterekből

5

0

5402310000

– – Nejlonból vagy más poliamidból, az egyes
egyágú szálak finomsági száma legfeljebb 50
tex

15

0

5402320000

– – Nejlonból vagy más poliamidból, az egyes
egyágú szálak finomsági száma 50 texet meg
haladó

10

0

5402330000

– – Poliészterből

15

0

5402340000

– – Polipropilénből

0

0

5402390000

– – Más

15

0

5402440000

– – Elasztomer

0

0

5402450000

– – Más, nejlonból vagy más poliamidból

10

0

5402460000

– – Más, részlegesen irányított poliészterekből

10

0

5402470000

– – Más, poliészterekből

15

0

5402480000

– – Más, polipropilénből

15

0

5402491000

– – – Poliuretánból

0

0

5402499000

– – – Más

15

0

5402510000

– – Nejlonból vagy más poliamidból

15

0

5402520000

– – Poliészterből

15

0

5402590000

– – Más

15

0

5402610000

– – Nejlonból vagy más poliamidból

15

0

5402620000

– – Poliészterből

15

0

5402690000

– – Más

15

0

5403100000

– Nagy szakítószilárdságú viszkóz műselyem fonal

15

0

5403310000

– – Viszkózaselyemből, nem sodorva vagy méte
renként legfeljebb 120 sodrattal

10

0
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5403320000

– – Viszkózaselyemből, méterenként 120-at meg
haladó sodrattal

15

0

5403330000

– – Cellulóz–acetátból

0

0

5403390000

– – Más

15

0

5403410000

– – Viszkózaselyemből

15

0

5403420000

– – Cellulóz-acetátból

5

0

5403490000

– – Más

15

0

5404111000

– – – Poliuretánból

0

0

5404119000

– – – Más

0

0

5404120000

– – Más, polipropilénből

0

0

5404191000

– – – Poliuretánból

0

0

5404199000

– – – Más

0

0

5404900000

– Más

15

0

5405000000

Mesterséges végtelen, legalább 67 decitex finomsági
számú monofil, amelynek átmérője legfeljebb
1 mm; mesterséges anyagból készült, legfeljebb 5
mm széles szalag és hasonló (pl. mesterséges mű
szalma)

15

0

5406001000

– Szintetikus végtelen szálú fonal

15

0

5406009000

– Végtelen műszálból készült fonal

15

0

5407101000

– – Gumiabroncs gyártáshoz

20

10

5407109000

– – Más

20

10

5407200000

– Szalagból vagy hasonló termékből készült szövet

20

10

5407300000

– XI. áruosztályhoz tartozó megjegyzések 9. pont
jában meghatározott szövet

20

5

5407410000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5407420000

– – Festett

20

5

5407430000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5407440000

– – Nyomott

20

5
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5407510000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5407520000

– – Festett

20

5

5407530000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5407540000

– – Nyomott

20

5

5407610000

– – Legalább 85 tömegszázalék végtelen, nem ter
jedelmesített poliészterszál-tartalommal

20

5

5407690000

– – Más

20

5

5407711000

– – – Kerékköpeny kordszövet polivinil alkohol
fonalból

15

0

5407719000

– – – Más

20

5

5407720000

– – Festett

20

5

5407730000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5407740000

– – Nyomott

20

5

5407810000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5407820000

– – Festett

20

5

5407830000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5407840000

– – Nyomott

20

5

5407910000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5407920000

– – Festett

20

5

5407930000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5407940000

– – Nyomott

20

5

5408100000

– Nagy szakítószilárdságú viszkóz műselyemből
készült szövet

20

5

5408210000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5408220000

– – Festett

20

5

5408230000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5408240000

– – Nyomott

20

5
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5408310000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5408320000

– – Festett

20

5

5408330000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5408340000

– – Nyomott

20

5

5501100000

– Nejlonból vagy más poliamidból

0

0

5501200000

– Poliészterből

0

0

5501301000

– – Nedves extrudálással készült

0

0

5501309000

– – Más

0

0

5501400000

– Polipropilénből

0

0

5501900000

– Más

0

0

5502001000

– Előfonat cellulóz-acetátból

0

0

5502002000

– Viszkózaselyemből

5

0

5502009000

– Más

5

0

5503110000

– Aramidból

5

0

5503190000

– – Más

5

0

5503200000

– Poliészterből

0

0

5503301000

– – Nedves extrudálással készült

0

0

5503309000

– – Más

0

0

5503400000

– Polipropilénből

5

0

5503901000

– – Klórszál

0

0

5503909000

– – Más

0

0

5504100000

– Viszkózaselyemből

0

0

5504900000

– Más

15

0

5505100000

– Szintetikus szálból

10

0
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5505200000

– Mesterséges szálból

10

0

5506100000

– Nejlonból vagy más poliamidból

0

0

5506200000

– Poliészterből

0

0

5506300000

– Akrilból vagy modakrilból

0

0

5506900000

– Más

5

0

5507000000

Mesterséges kártolt, fésült vagy más módon fonásra
előkészített vágott szál

0

0

5508101000

– – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

15

0

5508109000

– – Más

15

0

5508201000

– – Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

15

0

5508209000

– – Más

15

0

5509110000

– – Egyágú

15

0

5509120000

– – Többágú (sodrott) vagy cérnázott

15

0

5509210000

– – Egyágú

15

0

5509220000

– – Többágú (sodrott) vagy cérnázott

15

0

5509310000

– – Egyágú

15

0

5509320000

– – Többágú (sodrott) vagy cérnázott

15

0

5509410000

– – Egyágú

15

0

5509420000

– – Többágú (sodrott) vagy cérnázott

15

0

5509510000

– – Elsősorban vagy kizárólag mesterséges vágott
szállal keverve

15

0

5509520000

– – Elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy fi
nom állati szőrrel keverve

15

0

5509530000

– – Elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve

15

0

5509590000

– – Más

15

0

5509610000

– – Elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy fi
nom állati szőrrel keverve

15

0
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5509620000

– – Elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve

15

0

5509690000

– – Más

15

0

5509910000

– – Elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy fi
nom állati szőrrel keverve

15

0

5509920000

– – Elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve

15

0

5509990000

– – Más

15

0

5510110000

– – Egyágú

15

0

5510120000

– – Többágú (sodrott) vagy cérnázott

15

0

5510200000

– Más fonal, elsősorban vagy kizárólag gyapjúval
vagy finom állati szőrrel keverve

15

0

5510300000

– Más fonal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal
keverve

15

0

5510900000

– Más fonal

15

0

5511100000

– Szintetikus vágott szálból, legalább 85 tömegszá
zalék ilyen száltartalommal

15

0

5511200000

– Szintetikus vágott szálból, kevesebb mint 85 tö
megszázalék ilyen száltartalommal

15

0

5511300000

– Mesterséges vágott szálból

15

0

5512110000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5512190000

– – Más

20

5

5512210000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5512290000

– – Más

20

5

5512910000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5512990000

– – Más

20

5

5513110000

– – Vászonkötésű, vágott poliészterszálból

20

5

5513120000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is, vágott poliész
terszálból

20

5

5513130000

– – Más szövet vágott poliészterszálból

20

5
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5513190000

– – Más szövet

20

5

5513210000

– – Vászonkötésű, vágott poliészterszálból

20

5

5513231000

– – – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is, vágott po
liészterszálból

20

5

5513239000

– – – Más

20

5

5513290000

– – Más szövet

20

5

5513310000

– – Vászonkötésű, vágott poliészterszálból

20

5

5513391000

– – – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is, vágott po
liészterszálból

20

5

5513392000

– – – Más szövet vágott poliészterszálból

20

5

5513399000

– – – Más

20

5

5513410000

– – Vászonkötésű, vágott poliészterszálból

20

5

5513491000

– – – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is, vágott po
liészterszálból

20

5

5513492000

– – – Más szövet vágott poliészterszálból

20

5

5513499000

– – – Más

20

5

5514110000

– – Vászonkötésű, vágott poliészterszálból

20

5

5514120000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is, vágott poliész
terszálból

20

5

5514191000

– – – Más szövet vágott poliészterszálból

20

5

5514199000

– – – Más

20

5

5514210000

– – Vászonkötésű, vágott poliészterszálból

20

5
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5514220000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is, vágott poliész
terszálból

20

5

5514230000

– – Más szövet vágott poliészterszálból

20

5

5514290000

– – Más szövet

20

5

5514301000

– – Vászonkötésű, vágott poliészterszálból

20

5

5514302000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is, vágott poliész
terszálból

20

5

5514303000

– – Más szövet vágott poliészterszálból

20

5

5514309000

– – Más szövet

20

5

5514410000

– – Vászonkötésű, vágott poliészterszálból

20

5

5514420000

– – 3 vagy 4 fonalas sávolykötésű szövet, bele
értve a keresztsávoly-kötésűt is, vágott poliész
terszálból

20

5

5514430000

– – Más szövet vágott poliészterszálból

20

5

5514490000

– – Más szövet

20

5

5515110000

– – Elsősorban vagy kizárólag vágott viszkózase
lyem szállal keverve

20

5

5515120000

– – Elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve

20

5

5515130000

– – Elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy fi
nom állati szőrrel keverve

20

5

5515190000

– – Más

20

5

5515210000

– – Elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve

20

5

5515220000

– – Elsősorban vagy kizárólag gyapjúval vagy fi
nom állati szőrrel keverve

20

5

5515290000

– – Más

20

5

5515910000

– – Elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve

20

5

5515990000

– – Más

20

5
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5516110000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5516120000

– – Festett

20

5

5516130000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5516140000

– – Nyomott

20

5

5516210000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5516220000

– – Festett

20

5

5516230000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5516240000

– – Nyomott

20

5

5516310000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5516320000

– – Festett

20

5

5516330000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5516340000

– – Nyomott

20

5

5516410000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5516420000

– – Festett

20

5

5516430000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5516440000

– – Nyomott

20

5

5516910000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

5516920000

– – Festett

20

5

5516930000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

5516940000

– – Nyomott

20

5

5601100000

– Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka,
pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk vattá
ból

15

5

5601210000

– – Pamutból

15

0

5601220000

– – Műszálból

15

0
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5601290000

– – Más

15

0

5601300000

– Textilpihe, -por és őrölt elemi szál

5

0

5602100000

– Tűnemez és textilszálak szövedékéből, önmaguk
ból felhúzott szállal, összeöltéssel készített ne
mez

15

0

5602210000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

15

0

5602290000

– – Más textilanyagból

15

0

5602900000

– Más

15

0

5603110000

– – Legfeljebb 25 g/m2 tömegű

5

0

5603121000

– – – Poliészterből, butadién-sztirol gumival imp
regnálva, legalább 43 g/m2 tömegű, elővá
gott, legfeljebb 75 mm szélességű

15

0

5603129000

– – – Más

0

0

5603130000

– – 70 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 150 g/m2
tömegű

15

0

5603140000

– – 150g/m2-t meghaladó tömegű

15

0

5603910000

– – Legfeljebb 25 g/m2 tömegű

5

0

5603920000

– – 25 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 70 g/m2
tömegű

5

0

5603930000

– – 70 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 150 g/m2
tömegű

5

0

5603940000

– – 150g/m2-t meghaladó tömegű

5

0

5604100000

– Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva

15

0

5604902000

– – Nagy szakítószilárdságú fonal impregnálva
vagy bevonva, vulkanizálatlan gumiból gumi
abroncs gyártáshoz

15

0

5604909000

– – Más

15

0

5605000000

Fonal fémszálból, paszományozott is, az 5404
vagy az 5405 vtsz. alá tartozó olyan szálból, szal
agból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszál
lal, fémcsíkkal, vagy fémporral egyesítettek vagy
fémmel bevontak

15

0
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5606000000

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

15

0

5607210000

– – Kötöző- vagy bálázózsineg

15

0

5607290000

– – Más

15

0

5607410000

– – Kötöző- vagy bálázózsineg

15

0

5607490000

– – Más

15

0

5607500000

– Más szintetikus szálból

10

0

5607900000

– Más

15

0

5608110000

– – Összeállított halászháló

5

0

5608190000

– – Más

15

0

5608900000

– Más

15

0

5609000000

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

15

0

5701100000

– Gyapjúból vagy finom állati szőrből

20

5

5701900000

– Más textilanyagból

20

5

5702100000

– Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi
szövésű szőnyeg

20

5

5702200000

– Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)

20

5

5702310000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

20

5

5702320000

– – Műszálas textilanyagból

20

10

5702390000

– – Más textilanyagból

20

10

5702410000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

20

5

5702420000

– – Műszálas textilanyagból

30

10

5702490000

– – Más textilanyagból

20

5
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5702500000

– Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem kon
fekcionálva

20

10

5702910000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

20

5

5702920000

– – Műszálas textilanyagból

20

10

5702990000

– – Más textilanyagból

30

10

5703100000

– Gyapjúból vagy finom állati szőrből

20

5

5703200000

– Nejlonból vagy más poliamidból

30

10

5703300000

– Más műszálas textilanyagból

30

10

5703900000

– Más textilanyagból

20

10

5704100000

– Felülete legfeljebb 0,3 m2

20

5

5704900000

– Más

30

10

5705000000

Más szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcio
nálva is

20

10

5801100000

– Gyapjúból vagy finom állati szőrből

20

5

5801210000

– – Felvágatlan, vetülékbolyhos szövet

20

5

5801220000

– – Vágott kordbársony

20

5

5801230000

– – Más vetülékbolyhos szövet

20

5

5801240000

– – Láncbolyhos szövet, felvágatlan

20

5

5801250000

– – Láncbolyhos szövet, felvágott

20

5

5801260000

– – Zseníliaszövet

20

5

5801310000

– – Felvágatlan, vetülékbolyhos szövet

20

5

5801320000

– – Vágott kordbársony

20

5

5801330000

– – Más vetülékbolyhos szövet

20

5

5801340000

– – Láncbolyhos szövet, felvágatlan

20

5

5801350000

– – Láncbolyhos szövet, felvágott

20

5

5801360000

– – Zseníliaszövet

20

5
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5801900000

– Más textilanyagból

20

5

5802110000

– – Fehérítetlen

20

5

5802190000

– – Más

20

5

5802200000

– Frottírtörölköző- és hasonló frottírszövet más
textilanyagból

20

5

5802300000

– Tűzött szövetek

20

5

5803001000

– Pamutból

20

0

5803009000

– Más textilanyag

20

0

5804100000

– Tüll és más hálószövet

20

0

5804210000

– – Műszálból

20

0

5804290000

– – Más textilanyagból

20

0

5804300000

– Kézi csipke

20

0

5805000000

Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló
fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöl
téssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

20

5

5806100000

– Bolyhos szövet (beleértve frottírtörölköző– és
hasonló frottírszövetet is) és zseníliaszövet

20

0

5806200000

– Más szövet legalább 5 tömegszázalék elaszto
merfonal vagy gumiszáltartalommal

20

0

5806310000

– – Pamutból

20

0

5806321000

– – – Legfeljebb 4,1 cm vastagságú

20

0

5806329000

– – – Más

20

0

5806390000

– – Más textilanyagból

20

0

5806400000

– Vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással
összeállított szövetek (szalagutánzat)

20

0

5807100000

– Szövött

20

0

5807900000

– Más

20

0
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5808100000

– Zsinór méteráruban

20

0

5808900000

– Más

20

0

5809000000

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

20

0

5810100000

– Hímzés látható alapszövet nélkül (léghímzés)

20

0

5810910000

– – Pamutból

20

0

5810920000

– – Műszálból

20

0

5810990000

– – Más textilanyagból

20

0

5811000000

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

20

0

5901100000

– Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú
anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek
vagy hasonló célokra használnak

20

0

5901900000

– Más

20

0

5902101000

– – Gumival impregnálva

10

0

5902109000

– – Más

0

0

5902201000

– – Gumival impregnálva

5

0

5902209000

– – Más

15

0

5902900000

– Más

5

0

5903100000

– Polivinil-kloriddal

20

0

5903200000

– Poliuretánnal

20

0

5903900000

– Más

20

0

5904100000

– Linóleum

20

0

5904900000

– Más

20

0

5905000000

– Textil falborító

20

0
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5906100000

– Legfeljebb 20 cm széles ragasztószalag

20

0

5906910000

– – Kötött vagy hurkolt

20

0

5906991000

– – – Nagy szakítószilárdságú nejlon vagy más
poliamid vagy poliészter fonalból készült
szövet

20

0

5906999000

– – – Speciális szövet, amelyet gumiáruk előállítá
sára használnak

20

0

5907000000

Más módon impregnált, bevont vagy beborított
szövet; festett szövet színházi vagy stúdió- (mű
termi) díszletek, vagy hasonlók számára

20

0

5908000000

Textilanyagból szőtt, font vagy kötött bél lámpá
hoz, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához és ha
sonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállí
tására csőszerűen kötött gázharisnyaszövet, imp
regnálva is

15

0

5909000000

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

15

0

5910000000

Szállítószalag, meghajtó– vagy erőátviteli szíj texti
lanyagból, gumival impregnálva, bevonva, bebo
rítva vagy rétegelve és fémmel vagy más anyaggal
megerősítve is

15

0

5911100000

– Szövet, nemez és nemezzel bélelt szövet gumi
val, bőrrel vagy más anyaggal bevonva, bebo
rítva vagy rétegelve, amelyet kártbevonatnak
(kártolószalagnak) használnak, és hasonló szöve
tek, amelyeket más műszaki célokra használnak,
beleértve a szövőorsók (lánchengerek) burkolá
sára szolgáló, gumival impregnált bársony keske
nyárut is

5

0

5911200000

– Szitaszövet, konfekcionálva is

15

0

5911310000

– – Négyzetmétertömege kevesebb mint 650 g/m 2

0

0

5911320000

– – Négyzetmétertömege legalább 650 g/m 2

0

0

5911400000

– Szűrőkendő, amelyet általában olaj sajtolásához
vagy hasonló célra használnak, beleértve az em
berhajból készítettet is

15

0

5911901000

– – Tömítés és alátét

15

0

5911909000

– – Más

15

0

6001100000

– „Hosszú bolyhos” kelme

20

5
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6001210000

– – Pamutból

20

5

6001220000

– – Műszálból

20

5

6001290000

– – Más textilanyagból

20

5

6001910000

– – Pamutból

20

5

6001920000

– – Műszálból

20

5

6001990000

– – Más textilanyagból

20

5

6002400000

– Legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonalat tar
talmazó, de gumiszáltartalom nélkül

20

5

6002900000

– Más

20

5

6003100000

– Gyapjúból vagy finom állati szőrből

20

5

6003200000

– Pamutból

20

5

6003300000

– Szintetikus szálból

20

5

6003400000

– Mesterséges szálból

20

5

6003900000

– Más

20

5

6004100000

– Legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonalat tar
talmazó, de gumiszáltartalom nélkül

20

5

6004900000

– Más

20

5

6005210000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

6005220000

– – Festett

20

5

6005230000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

6005240000

– – Nyomott

20

5

6005310000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

6005320000

– – Festett

20

5

6005330000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

6005340000

– – Nyomott

20

5

6005410000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5
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6005420000

– – Festett

20

5

6005430000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

6005440000

– – Nyomott

20

5

6005900000

– Más

20

5

6006100000

– Gyapjúból vagy finom állati szőrből

20

5

6006210000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

6006220000

– – Festett

20

5

6006230000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

6006240000

– – Nyomott

20

5

6006310000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

6006320000

– – Festett

20

5

6006330000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

6006340000

– – Nyomott

20

5

6006410000

– – Fehérítetlen vagy fehérített

20

5

6006420000

– – Festett

20

5

6006430000

– – Különböző színű fonalakból szőtt

20

5

6006440000

– – Nyomott

20

5

6006900000

– Más

20

5

6101200000

– Pamutból

30

5

6101300000

– Műszálból

30

5

6101901000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6101909000

– – Más

30

5

6102100000

– Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6102200000

– Pamutból

30

5

6102300000

– Műszálból

30

5
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6102900000

– Más textilanyagból

30

5

6103101000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6103102000

– – Szintetikus szálból

30

5

6103109000

– – Más textilanyag

30

5

6103220000

– – Pamutból

30

5

6103230000

– – Szintetikus szálból

30

5

6103291000

– – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6103299000

– – – Más

30

5

6103310000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6103320000

– – Pamutból

30

5

6103330000

– – Szintetikus szálból

30

5

6103390000

– – Más textilanyagból

30

5

6103410000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6103420000

– – Pamutból

30

5

6103430000

– – Szintetikus szálból

30

5

6103490000

– – Más textilanyagból

30

5

6104130000

– – Szintetikus szálból

30

5

6104191000

– – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6104192000

– – – Pamutból

30

5

6104199000

– – – Más

30

5

6104220000

– – Pamutból

30

5

6104230000

– – Szintetikus szálból

30

5

6104291000

– – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6104299000

– – – Más

30

5

6104310000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5
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6104320000

– – Pamutból

30

5

6104330000

– – Szintetikus szálból

30

5

6104390000

– – Más textilanyagból

30

5

6104410000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6104420000

– – Pamutból

30

5

6104430000

– – Szintetikus szálból

30

5

6104440000

– – Mesterséges szálból

30

5

6104490000

– – Más textilanyagból

30

5

6104510000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6104520000

– – Pamutból

30

5

6104530000

– – Szintetikus szálból

30

5

6104590000

– – Más textilanyagból

30

5

6104610000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6104620000

– – Pamutból

30

5

6104630000

– – Szintetikus szálból

30

5

6104690000

– – Más textilanyagból

30

5

6105100000

– Pamutból

30

5

6105201000

– – Akril vagy modakril szálból

30

5

6105209000

– – Más műszálból

30

5

6105900000

– Más textilanyagból

30

5

6106100000

– Pamutból

30

5

6106200000

– Műszálból

30

5

6106900000

– Más textilanyagból

30

5

6107110000

– – Pamutból

30

5

6107120000

– – Műszálból

30

5
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6107190000

– – Más textilanyagból

30

5

6107210000

– – Pamutból

30

5

6107220000

– – Műszálból

30

5

6107290000

– – Más textilanyagból

30

5

6107910000

– – Pamutból

30

5

6107991000

– – – Műszálból

30

5

6107999000

– – – Más

30

5

6108110000

– – Műszálból

30

5

6108190000

– – Más textilanyagból

30

5

6108210000

– – Pamutból

30

5

6108220000

– – Műszálból

30

5

6108290000

– – Más textilanyagból

30

5

6108310000

– – Pamutból

30

5

6108320000

– – Műszálból

30

5

6108390000

– – Más textilanyagból

30

5

6108910000

– – Pamutból

30

5

6108920000

– – Műszálból

30

5

6108990000

– – Más textilanyagból

30

5

6109100000

– Pamutból

30

5

6109901000

– – Akril vagy modakril szálból

30

5

6109909000

– – Más

30

5

6110111000

– – – Ujjas mellény

30

5

6110112000

– – – Mellény

30

5

6110113000

– – – Kardigán

30

5

6110119000

– – – Más

30

5
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6110120000

– – Kasmír kecske szőréből

30

5

6110191000

– – – Ujjas mellény

30

5

6110192000

– – – Mellény

30

5

6110193000

– – – Kardigán

30

5

6110199000

– – – Más

30

5

6110201000

– – Ujjas mellény

30

5

6110202000

– – Mellény

30

5

6110203000

– – Kardigán

30

5

6110209000

– – Más

30

5

6110301000

– – Akril vagy modakril szálból

30

5

6110309000

– – Más

30

5

6110900000

– Más textilanyagból

30

5

6111200000

– Pamutból

30

5

6111300000

– Szintetikus szálból

30

5

6111901000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6111909000

– – Más

30

5

6112110000

– – Pamutból

30

5

6112120000

– – Szintetikus szálból

30

5

6112190000

– – Más textilanyagból

30

5

6112200000

– Síöltöny

30

5

6112310000

– – Szintetikus szálból

30

5

6112390000

– – Más textilanyagból

30

5

6112410000

– – Szintetikus szálból

30

5

6112490000

– – Más textilanyagból

30

5

6113000000

Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kö
tött vagy hurkolt anyagból készült ruha

30

5
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6114200000

– Pamutból

30

5

6114300000

– Műszálból

30

5

6114901000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6114909000

– – Más

30

5

6115101000

– – Kalibrált kompressziós harisnyaáru

30

5

6115109000

– – Más

30

5

6115210000

– – Szintetikus szálból, ahol az egyágú fonalak fi
nomsági száma 67 decitexnél kevesebb

30

5

6115220000

– – Szintetikus szálból, ahol az egyágú fonalak fi
nomsági száma legalább 67 decitex

30

5

6115290000

– – Más textilanyag

30

5

6115301000

– – Szintetikus szálból

30

5

6115309000

– – Más

30

5

6115940000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6115950000

– – Pamutból

30

5

6115960000

– – Szintetikus szálból

30

5

6115990000

– – Más textilanyagból

30

5

6116100000

– Műanyaggal vagy gumival impregnálva, bevonva
vagy beborítva

30

5

6116910000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6116920000

– – Pamutból

30

5

6116930000

– – Szintetikus szálból

30

5

6116990000

– – Más textilanyagból

30

5

6117100000

– Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló

30

5

6117801000

– – Térd- és bokavédő

30

5

6117802000

– – Nyakkendő, csokornyakkendő és nyaksál

30

5
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6117809000

– – Más

30

5

6117901000

– – Műszálból

30

5

6117909000

– – MÁS

30

5

6201110000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6201120000

– – Pamutból

30

5

6201130000

– – Műszálból

30

5

6201190000

– – Más textilanyagból

30

5

6201910000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6201920000

– – Pamutból

30

5

6201930000

– – Műszálból

30

5

6201990000

– – Más textilanyagból

30

5

6202110000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6202120000

– – Pamutból

30

5

6202130000

– – Műszálból

30

5

6202190000

– – Más textilanyagból

30

5

6202910000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6202920000

– – Pamutból

30

5

6202930000

– – Műszálból

30

5

6202990000

– – Más textilanyagból

30

5

6203110000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6203120000

– – Szintetikus szálból

30

5

6203190000

– – Más textilanyagból

30

5

6203220000

– – Pamutból

30

5

6203230000

– – Szintetikus szálból

30

5

6203291000

– – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5
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6203299000

– – – Más

30

5

6203310000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6203320000

– – Pamutból

30

5

6203330000

– – Szintetikus szálból

30

5

6203390000

– – Más textilanyagból

30

5

6203410000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6203421000

– – – Denimből

30

5

6203422000

– – – Kordbársonyból

30

5

6203429000

– – – Más

30

5

6203430000

– – Szintetikus szálból

30

5

6203490000

– – Más textilanyagból

30

5

6204110000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6204120000

– – Pamutból

30

5

6204130000

– – Szintetikus szálból

30

5

6204190000

– – Más textilanyagból

30

5

6204210000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6204220000

– – Pamutból

30

5

6204230000

– – Szintetikus szálból

30

5

6204290000

– – Más textilanyagból

30

5

6204310000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6204320000

– – Pamutból

30

5

6204330000

– – Szintetikus szálból

30

5

6204390000

– – Más textilanyagból

30

5

6204410000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5
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6204420000

– – Pamutból

30

5

6204430000

– – Szintetikus szálból

30

5

6204440000

– – Mesterséges szálból

30

5

6204490000

– – Más textilanyagból

30

5

6204510000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6204520000

– – Pamutból

30

5

6204530000

– – Szintetikus szálból

30

5

6204590000

– – Más textilanyagból

30

5

6204610000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6204620000

– – Pamutból

30

5

6204630000

– – Szintetikus szálból

30

5

6204690000

– – Más textilanyagból

30

5

6205200000

– Pamutból

30

5

6205300000

– Műszálból

30

5

6205901000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6205909000

– – Más

30

5

6206100000

– Selyemből vagy selyemhulladékból

30

5

6206200000

– Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6206300000

– Pamutból

30

5

6206400000

– Műszálból

30

5

6206900000

– Más textilanyagból

30

5

6207110000

– – Pamutból

30

5

6207190000

– – Más textilanyagból

30

5

6207210000

– – Pamutból

30

5
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6207220000

– – Műszálból

30

5

6207290000

– – Más textilanyagból

30

5

6207910000

– – Pamutból

30

5

6207991000

– – – Műszálból

30

5

6207999000

– – – Más

30

5

6208110000

– – Műszálból

30

5

6208190000

– – Más textilanyagból

30

5

6208210000

– – Pamutból

30

5

6208220000

– – Műszálból

30

5

6208290000

– – Más textilanyagból

30

5

6208910000

– – Pamutból

30

5

6208920000

– – Műszálból

30

5

6208990000

– – Más textilanyagból

30

5

6209200000

– Pamutból

30

5

6209300000

– Szintetikus szálból

30

5

6209901000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6209909000

– – Más

30

5

6210100000

– Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetek
ből

30

10

6210200000

– A 6201 11 00–6201 19 00 alszámok alá tar tozó
típusú más ruházat

30

10

6210300000

– A 6202 11 00–6202 19 00 alszámok alá tar tozó
típusú más ruházat

30

10

6210400000

– Más férfi- és fiúruha

30

10

6210500000

– Más női és leánykaruha

30

10

6211110000

– – Férfi- és fiú

30

5

6211120000

– – Női és leányka

30

5

953

Megjegyzések

NANDIN
A 2007

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

6211200000

– Síöltöny

30

5

6211320000

– – Pamutból

30

5

6211330000

– – Műszálból

30

5

6211391000

– – – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6211399000

– – – Más

30

5

6211410000

– – Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6211420000

– – Pamutból

30

5

6211430000

– – Műszálból

30

5

6211490000

– – Más textilanyagból

30

5

6212100000

– Melltartó

30

5

6212200000

– Csípőszorító és nadrágos csípőszorító

30

5

6212300000

– Fűző

30

5

6212900000

– Más

30

5

6213200000

– Pamutból

30

5

6213901000

– – Selyemből vagy selyemhulladékból

30

5

6213909000

– – Más

30

5

6214100000

– Selyemből vagy selyemhulladékból

30

5

6214200000

– Gyapjúból vagy finom állati szőrből

30

5

6214300000

– Szintetikus szálból

30

5

6214400000

– Mesterséges szálból

30

5

6214900000

– Más textilanyagból

30

5

6215100000

– Selyemből vagy selyemhulladékból

30

5

6215200000

– Műszálból

30

5

6215900000

– Más textilanyagból

30

5
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6216001000

– Speciális munkavédelmi ruha

30

5

6216009000

– Más

30

5

6217100000

– Tartozékok

30

5

6217900000

– Alkatrész

30

5

6301100000

– Elektromos melegítővel felszerelt takaró

30

5

6301201000

– – Gyapjúból

30

5

6301202000

– – Vikunya szőrből

30

5

6301209000

– – Más

30

5

6301300000

– Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt ki
vételével) pamutból

30

5

6301400000

– Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt ki
vételével) szintetikus szálból

30

5

6301900000

– Más takaró

30

5

6302101000

– – Műszálból

30

5

6302109000

– – Más

30

5

6302210000

– – Pamutból

30

5

6302220000

– – Műszálból

30

5

6302290000

– – Más textilanyagból

30

5

6302310000

– – Pamutból

30

5

6302320000

– – Műszálból

30

5

6302390000

– – Más textilanyagból

30

5

6302401000

– – Műszálból

30

5

6302409000

– – Más

30

5

6302510000

– – Pamutból

30

5

6302530000

– – Műszálból

30

5

6302591000

– – – Lenvászonból

30

5

6302599000

– – – Más

30

5
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6302600000

– Testápolási és konyhai textília, frottírtörölköző
vagy hasonló pamut frottírszövetből

30

5

6302910000

– – Pamutból

30

5

6302930000

– – Műszálból

30

5

6302991000

– – – Lenvászonból

30

5

6302999000

– – – Más

30

5

6303120000

– – Szintetikus szálból

30

5

6303191000

– – – Pamutból

30

5

6303199000

– – – Más

30

5

6303910000

– – Pamutból

30

5

6303920000

– – Szintetikus szálból

30

5

6303990000

– – Más textilanyagból

30

5

6304110000

– – Kötött vagy hurkolt

30

5

6304190000

– – Más

30

5

6304910000

– – Kötött vagy hurkolt

30

5

6304920000

– – Nem kötött vagy hurkolt, pamutból

30

5

6304930000

– – Nem kötött vagy hurkolt, szintetikus szálból

30

5

6304990000

– – Nem kötött vagy hurkolt, más textilanyagból

30

5

6305101000

– – Jutából

30

0

6305109000

– – MÁS

30

0

6305200000

– Pamutból

30

0

6305320000

– – Tömegáruk ideiglenes tárolására szolgáló ru
galmas tartók

30

0

6305331000

– – – Polietilénből

30

0

6305332000

– – – Polipropilénből

30

0

6305390000

– – Más

30

0
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6305901000

– – Agavéból (cabuya, fique)

30

0

6305909000

– – Más

30

0

6306120000

– – Szintetikus szálból

30

0

6306191000

– – Pamutból

30

0

6306199000

– – – Más

30

0

6306220000

– – Szintetikus szálból

30

0

6306290000

– – Más textilanyagból

30

0

6306300000

– Vitorla

30

0

6306400000

– Felfújható matrac

30

0

6306910000

– – Pamutból

30

0

6306990000

– – Más textilanyagból

30

0

6307100000

– Padló-, edény-, portörlőruha és hasonló törlőru hák

30

0

6307200000

– Mentőmellény és mentőöv

30

0

6307901000

– – Szabásminta

30

0

6307902000

– – Biztonsági öv

30

0

6307903000

– – Védőálarc

30

0

6307909000

– – Más

30

0

6308000000

Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szal
véta és hasonló textiltermékek készítésére szolgáló,
szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal,
kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szo
kásos kiszerelésben

30

0

6309000000

Használt ruha és más használt áru

30

10

6310101000

– – Szabászati hulladék

30

10

6310109000

– – Más

30

10

6310900000

– Más

30

10
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6401100000

– Lábbeli beépített védő fém cipőorral

30

0

6401920000

– – Bokát takaró, de térdet nem takaró

30

10

6401990000

– – Más

30

0

6402120000

– – Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő

30

0

6402190000

– – Más

30

10

6402200000

– Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a
talphoz szegeccsel erősítve

30

0

6402910000

– – Bokát takaró

30

0

6402991000

– – – Beépített védő fém cipőorral

30

0

6402999000

– – – Más

30

0

6403120000

– – Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő

30

0

6403190000

– – Más

30

10

6403200000

– Lábbeli bőrtalppal, a lábfej és a nagylábujj körül
bőrpántból készült felsőrésszel

30

0

6403400000

– Más lábbeli beépített védő fém cipőorral

30

0

6403510000

– – Bokát takaró

30

0

6403590000

– – Más

30

0

6403911000

– – Lábbeli fából készült alappal vagy telitalppal,
talpbélés és védő fém cipőorr nélkül

30

0

6403919000

– – Más

30

0

6403991000

– – – Lábbeli fából készült alappal vagy telitalp
pal, talpbélés és védő fém cipőorr nélkül

30

0

6403999000

– – – Más

30

0
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6404111000

– – – Sportcipő

30

10

6404112000

– – – Teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, ed
zőcipő és hasonló

30

0

6404190000

– – Más

30

10

6404200000

– Lábbeli bőr vagy mesterséges bőr külső talppal

30

0

6405100000

– Bőr vagy mesterséges bőr felsőrésszel

30

0

6405200000

– Textilanyag felsőrésszel

30

0

6405900000

– Más

30

0

6406100000

– Felsőrész és részei, a kéreg kivételével

15

0

6406200000

– Külső talp és sarok gumiból vagy műanyagból

15

0

6406910000

– – Fából

15

0

6406993000

– – – Talpbélés

15

0

6406999000

– – – Más

15

0

6501000000

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

15

5

6502001000

– Toquilla vagy mocora szalmából

15

0

6502009000

– Más

15

5

6504000000

Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más mó
don összeállított kalap és más fejfedő, bélelve vagy
díszítve is

20

5

6505100000

– Hajháló

20

5

6505901000

– – Nemezkalap és más nemez fejfedő a 6501 vtsz
alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy
korongból készítve, bélelve vagy díszítve is

20

5

6505909000

– – Más

20

5

6506100000

– Biztonsági fejfedő

30

10
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6506910000

– – Gumiból vagy műanyagból

20

10

6506990000

– – Más anyagból

20

5

6507000000

Fejszalag, bélés, huzat, kalapváz, aljzat, kalapkeret,
ellenző és rögzítőszíj fejfedőhöz

15

5

6601100000

– Kerti és hasonló napernyő

20

5

6601910000

– – Teleszkópos nyéllel

20

5

6601990000

– – Más

20

5

6602000000

Sétapálca, botszék, sétabot, ostor, lovaglókorbács és
hasonló

20

5

6603200000

– Ernyőkeret, beleértve a nyélre (botra) szerelt ke
retet is

15

0

6603900000

– Más

15

5

6701000000

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

15

5

6702100000

– Műanyagból

20

5

6702900000

– Más anyagból

20

5

6703000000

Emberhaj fésülve, vékonyítva, fehérítve vagy más
képpen megmunkálva; gyapjú vagy más állati szőr
vagy más textilanyag, előkészítve paróka vagy ha
sonló áru készítéséhez

15

5

6704110000

– – Kész paróka

20

5

6704190000

– – Más

20

5

6704200000

– Emberhajból

20

5

6704900000

– Más anyagból

20

5

6801000000

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

15

5

6802100000

– Mozaiklap, -kocka és hasonló áru, téglalap (bele
értve a négyzet) alakú is, amelynek legnagyobb
oldalfelülete egy 7 cm-nél kisebb oldalhosszú
ságú négyzetbe befoglalható; mesterségesen szí
nezett granulátum, hulladék és por

15

5
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6802210000

– – Márvány, travertin (szürke márvány) és ala
bástrom

15

10

6802230000

– – Gránit

15

10

6802291000

– – – Mészkő

15

5

6802299000

– – – Más

15

5

6802910000

– – Márvány, travertin (szürke márvány) és ala
bástrom

25

10

6802920000

– – Más mészkő

15

5

6802930000

– – Gránit

15

10

6802990000

– – Más kő

15

10

6803000000

Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált pa
lából készült áru

15

0

6804100000

– Malomkő és őrlőkő őrlésre, darálásra vagy zú
zásra (pépesítésre)

15

0

6804210000

– – Agglomerált szintetikus vagy természetes gyé
mántból

5

0

6804220000

– – Más agglomerált csiszolóanyagból vagy kerá
miából

15

5

6804230000

– – Természetes kőből

5

0

6804300000

– Kézi fenőkő vagy polírozókő

5

5

6805100000

– Kizárólag szövetalapon

5

0

6805200000

– Kizárólag papír– vagy kartonalapon

5

10

6805300000

– Más anyagú alappal

5

0

6806100000

– Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi
gyapotféle (beleértve ezek keverékét is) öm
lesztve, lap vagy tekercs alakban

15

5

6806200000

– Rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott
(expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasz
tott (expandált) ásványi anyag (beleértve ezek ke
verékét is)

5

0

6806900000

– Más

15

0

6807100000

– Tekercsben

15

10
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6807900000

– Más

15

10

6808000000

Panel, tábla, burkolólap, tömb és hasonló termék
növényi rostból, szalmából, faszilánkból, -forgács
ból, -reszelékből, fűrészporból vagy más fahulla
dékból, cementtel, gipsszel vagy más ásványi kö
tőanyaggal agglomerálva (tömörítve)

15

5

6809110000

– – Kizárólag papírral vagy kartonnal borítva vagy
megerősítve

15

10

6809190000

– – Más

15

5

6809900000

– Más áru

15

5

6810110000

– – Építőelem és tégla

15

5

6810190000

– – Más

15

10

6810910000

– – Előre gyártott szerkezeti, építő- vagy általános
burkolóelem

15

10

6810990000

– – Más

15

10

6811400000

– Azbesztot tartalmazó

15

5

6811810000

– – Hullámlemez

15

5

6811820000

– – Más lemez, panel, burkolólap és hasonló áru

15

5

6811830000

– – Cső, csővezeték és ezek szerelvényei

15

5

6811890000

– – Más áru

15

5

6812800000

– Krokidolitból

0

0

6812910000

– – Ruházati cikk, ruházati kellék, lábbeli és fej
fedő

15

5

6812920000

– – Papír, karton és nemez

15

5

6812930000

– – Összesajtolt azbesztrostlemez vagy -tekercs

15

5

6812991000

– – – Rostból készült áru; azbesztalapú vagy az
beszt és magnézium-karbonát–alapú keve rék

5

0

6812992000

– – – Fonal

15

5

6812993000

– – – Kötél és zsineg, fonott is

15

5
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6812994000

– – – Szövött, kötött vagy hurkolt termék

15

5

6812995000

– – – Tömítés és alátét

15

10

6812999000

– – – Más

0

0

6813200000

– Azbesztot tartalmazó

15

10

6813810000

– – Fékbetétek és fékpofák

20

10

6813890000

– – Más

15

10

6814100000

– Lemez, lap és szalag agglomerált vagy rekonst
ruált csillámból, alátéten is

15

0

6814900000

– Más

0

0

6815100000

– Nem elektromos termék grafitból vagy szénből

15

5

6815200000

– Tőzegből készült termék

15

5

6815910000

– – Magnezit-, dolomit- vagy kromittartalommal

15

0

6815990000

– – Más

15

5

6901000000

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

15

5

6902100000

– Összesen vagy egyenként 50 tömegszázalékot
meghaladó Mg-, Ca- vagy Cr-tartalommal, MgOban, CaO-ban vagy Cr2O3-ban kifejezve

5

0

6902201000

– – Legalább 93 tömegszázalék szilícium-dioxid
(SiO2)-tartalommal

5

0

6902209000

– – Más

0

0

6902900000

– Más

5

0

6903101000

– – Retorta, olvasztótégely

5

0

6903109000

– – Más

5

0

6903201000

– – Retorta, olvasztótégely

5

0

6903209000

– – Más

5

0

6903901000

– – Retorta, olvasztótégely

0

0
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6903909000

– – Más

5

0

6904100000

– Épülettégla

15

5

6904900000

– Más

15

5

6905100000

– Tetőcserép

25

10

6905900000

– Más

15

5

6906000000

Kerámiacső, -vezeték, esőcsatorna és csőszerelvény

30

10

6907100000

– Csempe, kockakő és hasonló áru, négyzetes vagy
téglalap alakú is, amelynek legnagyobb oldalfel
ülete egy 7 cm-nél kisebb oldalhosszúságú négy
zetbe befoglalható

25

10

6907900000

– Más

25

7

6908100000

– Csempe, kockakő és hasonló áru, négyzetes vagy
téglalap alakú is, amelynek legnagyobb oldalfel
ülete egy 7 cm-nél kisebb oldalhosszúságú négy
zetbe befoglalható

25

10

6908900000

– Más

25

7

6909110000

– – Porcelánból vagy kínai porcelánból

25

10

6909120000

– – A MOHS–SKÁLÁN LEGALÁBB 9-ES KE
MÉNYSÉGŰ ÁRU

15

5

6909190000

– – Más

15

5

6909900000

– Más

15

5

6910100000

– Porcelánból vagy kínai porcelánból

25

7

6910900000

– Más

25

10

6911100000

– Asztali és konyhai áru

30

10

6911900000

– Más

30

10

6912000000

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

30

10

6913100000

– Porcelánból vagy kínai porcelánból

30

7

6913900000

– Más

30

10

6914100000

– Porcelánból vagy kínai porcelánból

25

10
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6914900000

– Más

25

10

7001001000

– Törmelék és hulladék

5

0

7001003000

– ÜVEGTÖMB

5

0

7002100000

– ÜVEGGOLYÓ

5

0

7002200000

– ÜVEGRÚD, ÜVEGPÁLCA

5

0

7002310000

– – OLVASZTOTT KVARCBÓL VAGY MÁS
OL VASZTOTT SZILÍCIUM-DIOXIDBÓL

10

0

7002320000

– – Más üvegből, ha lineáris tágulási együtthatója 0
és 300 °C közötti hőmérsékleten nem ha ladja
meg az 5 × 10–6/Kelvin értéket

5

0

7002390000

– – Más

0

0

7003121000

– – – Sima

10

10

7003122000

– Sávos, hullámosított, préselt vagy hasonló

10

10

7003191000

– – – Sima

10

0

7003192000

– – – Sávos, hullámosított, préselt vagy hasonló

10

0

7003200000

– Drótbetétes üveg táblában

10

10

7003300000

– Profilok

15

10

7004200000

– Anyagában színezett, homályosított, dublírozott,
elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló
réteggel bevont

10

0

7004900000

– Más üveg

5

0

7005100000

– Elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló
réteggel bevont, drótbetét nélküli üveg

15

0

7005211100

––––

Úsztatott

5

0

7005211900

––––

Más

5

0

7005219000

– Más

10

0

7005291000

– – – Legfeljebb 6 mm vastagságú

5

0

7005299000

– – – Más

10

0
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7005300000

– Drótbetétes üveg

15

10

7006000000

A 7003, 7004 és a 7005 vtsz. alá tartozó üvegek
hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, fé
nyezve vagy zománcozva vagy másképp megmun
kálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem
összeszerelve

5

10

7007110000

– – Járműbe, légi járműbe, űrhajóba vagy vízi jár
műbe beszerelhető méretben és alakban

15

10

7007190000

– – Más

15

10

7007210000

– – Járműbe, légi járműbe, űrhajóba vagy vízi jár
műbe beszerelhető méretben és alakban

15

10

7007290000

– – Más

15

10

7008000000

– Többrétegű szigetelőüveg

15

10

7009100000

– Visszapillantó tükör járműhöz

25

10

7009910000

– – Nem keretezett

15

10

7009920000

– – Keretezett

15

10

7010100000

– Ampulla

5

10

7010200000

– Dugasz, fedő és más lezáró

5

10

7010901000

– – Több mint 1 liter űrtartalommal

10

10

7010902000

– – 0,33 litert meghaladó, de legfeljebb 1 liter űr
tartalommal

10

10

7010903000

– – 0,15 litert meghaladó, de legfeljebb 0,33 liter
űrtartalommal

10

10

7010904000

– – Legfeljebb 0,15 liter űrtartalommal

10

10

7011100000

– Elektromos világításhoz

0

0

7011200000

– Katódsugárcsőhöz

5

0

7011900000

– Más

10

0

7013100000

– Üvegkerámiából

30

5

7013220000

– Ólomkristályból

20

10
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7013280000

– Más

30

10

7013330000

– – Ólomkristályból

20

10

7013370000

– – Más

30

10

7013410000

– – Ólomkristályból

20

10

7013420000

– – Üvegből, ha lineáris tágulási együtthatója 0 és
300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja
meg az 5 × 10–6/Kelvin értéket

20

10

7013490000

– – Más

30

10

7013910000

– – Ólomkristályból

20

10

7013990000

– – Más

20

10

7014000000

Üvegáru jelzőberendezéshez és optikai elem üveg
ből (a 7015 vtsz. alá tartozó kivételével), optikailag
nem megmunkálva

10

0

7015100000

– Látásjavító szemüveglencse

10

0

7015900000

– Más

15

0

7016100000

– Üvegkocka és más apró üveg, alátéten is, mozaik
készítésére vagy hasonló díszítési célra

25

10

7016901000

– – Ólomkeretes ablaküveg és hasonló (ólomüveg,
színtelen üvegből is)

20

10

7016902000

– – Sokcellás (multicelluláris) vagy habüveg, tömb,
panel, lap, kagyló vagy hasonló formában

15

10

7016909000

– – Más

15

10

7017100000

– Olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilí
cium-dioxidból

10

0

7017200000

– Más üvegből, ha lineáris tágulási együtthatója 0
és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja
meg az 5 × 10–6/Kelvin értéket

10

0

7017900000

– Más

5

0

7018100000

– Üveggyöngy, gyöngyutánzat, drágakő- vagy fél
drágakő utánzat és hasonló apró üvegáru

15

0
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7018200000

– Legfeljebb 1 mm átmérőjű mikrogömb (üveg
szemcse)

5

0

7018900000

– Más

15

5

7019110000

– – Legfeljebb 50 mm hosszúságú vágott szál

5

0

7019120000

– – Előfonat

10

0

7019190000

– – Más

10

0

7019310000

– – Szövedék

10

0

7019320000

– – Vékony lap (fátyol)

5

0

7019390000

– – Más

5

0

7019400000

– – Előfonatból készült szövet

10

0

7019510000

– – Legfeljebb 30 cm szélességű

10

0

7019520000

– – 30 cm-nél szélesebb, 250 g/m2-nél kisebb tö
megű, vászonkötésű (taftkötésű) olyan elemi
szálból, amelyben az egyes egyágú szálak fi
nomsági száma legfeljebb 136 tex

10

0

7019590000

– – Más

10

0

7019901000

– – Üveggyapot ömlesztve vagy pehely alakban

5

0

7019909000

– – Más

0

0

7020001000

– Üvegbetét hőszigetelő palackhoz vagy más hő
szigetelő edényhez

5

0

7020009000

– Más

15

10

7101100000

– Természetes gyöngy

10

0

7101210000

– – Megmunkálatlan

10

0

7101220000

– – Megmunkált

10

0

7102100000

– Osztályozatlan

10

0

7102210000

– – Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt,
hasított vagy nagyjából méretre csiszolt

5

0

7102290000

– – Más

5

0
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7102310000

– – Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt,
hasított vagy nagyjából méretre csiszolt

10

0

7102390000

– – Más

15

0

7103101000

– – Smaragd

10

0

7103109000

– – Más

10

0

7103911000

– – – Rubin és zafír

15

0

7103912000

– Smaragd

15

0

7103990000

– – Más

15

0

7104100000

– Piezoelektromos kvarc

10

0

7104200000

– Más, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt
vagy durván alakított

10

0

7104900000

– Más

10

0

7105100000

– Gyémántból

10

0

7105900000

– Más

10

0

7106100000

– Por

10

0

7106911000

– – – Ötvözetlen

10

0

7106912000

– – – Ötvözött

10

0

7106920000

– – Félgyártmány

10

0

7107000000

Ezüsttel plattírozott nem nemesfém és ebből ké
szült félgyártmány

10

5

7108110000

– – Por

10

0

7108120000

– – Más, megmunkálatlan alakban

10

0

7108130000

– – Más, félgyártmány alakban

10

0

7108200000

– Fizetőeszköz

10

0

7109000000

– – Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemes
fém és ebből készült félgyártmány

10

0

7110110000

– – Megmunkálatlanul vagy por alakban

10

0
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7110190000

– – Más

0

0

7110210000

– – Megmunkálatlanul vagy por alakban

10

0

7110290000

– – Más

0

0

7110310000

– – Megmunkálatlanul vagy por alakban

0

0

7110390000

– – Más

10

0

7110410000

– – Megmunkálatlanul vagy por alakban

10

0

7110490000

– – Más

10

0

7111000000

Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem ne
mesfém, és ebből készült félgyártmány

10

0

7112300000

– Nemesfémet vagy nemesfém vegyületet tartal
mazó hamu

10

0

7112910000

– – Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott
fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó tör
melék és hulladék kivételével

10

0

7112920000

– – Platinából, beleértve a platinával plattírozott
fémet is, a más nemesfémet is tartalmazó tör
melék és hulladék kivételével

10

0

7112990000

– – Más

10

0

7113110000

– – Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy
plattírozva is

30

10

7113190000

– – Más nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy
plattírozva is

30

10

7113200000

– Nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva

25

10

7114111000

–––

25

10

7114119000

– – – Más

25

10

7114190000

– Más nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy
plattírozva is

25

10

7114200000

– Nem nemesfémből nemesfémmel plattírozva

25

10
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7115100000

– Platinakatalizátor drótszövet vagy rács formájá ban

15

0

7115900000

– Más

25

10

7116100000

– Természetes vagy tenyésztett gyöngyből

25

10

7116200000

– Drágakőből vagy féldrágakőből (természetes,
szintetikus vagy rekonstruált)

30

10

7117110000

– – Kézelőgomb és díszgomb

25

10

7117190000

– – Más

25

7

7117900000

– Más

25

7

7118100000

– Érme (az aranyérme kivételével), ha nem tör
vényes fizetőeszköz

5

0

7118900000

– Más

5

0

7201100000

– Ötvözetlen nyersvas, legfeljebb 0,5 tömegszáza lék
foszfortartalommal

5

0

7201200000

– Ötvözetlen nyersvas, 0,5 tömegszázalékot meg
haladó foszfortartalommal

0

0

7201500000

– Ötvözött nyersvas; tükörvas

5

0

7202110000

– – 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalom
mal

0

0

7202190000

– – Más

0

0

7202210000

– – 55 tömegszázalékot meghaladó szilíciumtarta
lommal

0

0

7202290000

– – Más

0

0

7202300000

– Ferroszilíciumos mangán

0

0

7202410000

– – 4 tömegszázalékot meghaladó széntartalom
mal

0

0

7202490000

– – Más

0

0

7202500000

– Ferroszilíciumos króm

0

0

7202600000

– Ferronikkel

5

0
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7202700000

– Ferromolibdén

0

0

7202800000

– Ferrowolfram és ferroszilíciumos wolfram

0

0

7202910000

– – Ferrotitán és ferroszilíciumos titán

0

0

7202920000

– – Ferrovanádium

0

0

7202930000

– – Ferronióbium

0

0

7202990000

– – Más

0

0

7203100000

– Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vas
tartalmú termék

0

0

7203900000

– Más

0

0

7204100000

– Öntöttvas- vagy acéltörmelék és -hulladék

0

0

7204210000

– – Rozsdamentes acélból

0

0

7204290000

– – Más

0

0

7204300000

– Ónozott vas- vagy acéltörmelék és -hulladék

0

0

7204410000

– – Esztergaforgács, gyaluforgács, forgácsapríték,
marási hulladék, fűrészpor, reszelék, kovácso
lási és csákolási hulladék, összepréselve is

0

0

7204490000

– – Más

0

0

7204500000

– Ingot újraolvasztott hulladék

0

0

7205100000

– Szemcse

0

0

7205210000

– – Ötvözött acélból

0

0

7205290000

– – Más

0

0

7206100000

– Ingot

0

0

7206900000

– Más

0

0

7207110000

– – Négyzetes vagy téglalap alakú keresztmetszet
tel, ha a szélesség kisebb, mint a vastagság
kétszerese

0

0

7207120000

– – Más, téglalap alakú (de nem négyzetes) ke
resztmetszettel

0

0
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7207190000

– – Más

0

0

7207200000

– Legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal

0

0

7208101000

– – Több mint 10 mm vastagságú

0

0

7208102000

– – Legalább 4,75 mm, de kevesebb mint 10 mm
vastagságú

0

0

7208103000

– – Legalább 3 mm, de legfeljebb 4,75 mm vas
tagságú

0

0

7208104000

– – Kevesebb mint 3 mm vastagságú

0

0

7208251000

– – – 10 mm-t meghaladó vastagságú

0

0

7208252000

– – – Legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm
vastagságú

0

0

7208260000

– – Legalább 3 mm, de legfeljebb 4,75 mm vas
tagságú

0

0

7208270000

– – Kevesebb mint 3 mm vastagságú

0

0

7208360000

– – 10 mm-t meghaladó vastagságú

0

0

7208371000

– – – Legalább 0,12 tömegszázalék széntartalom
mal

0

0

7208379000

– – – Más

0

0

7208381000

– – Legalább 0,12 tömegszázalék széntartalommal

0

0

7208389000

– – Más

0

0

7208391000

– – – Legalább 0,12 tömegszázalék széntartalom
mal

0

0

7208399100

– – – Legfeljebb 1,8 mm vastagságú

0

0

7208399900

– – – Más

0

0

7208401000

– – 10 mm-t meghaladó vastagságú

0

0

7208402000

– – Legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm vas
tagságú

0

0

7208403000

– – Legalább 3 mm, de legfeljebb 4,75 mm vas
tagságú

0

0
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7208404000

– – Kevesebb mint 3 mm vastagságú

0

0

7208511000

– – – 12,5 mm-t meghaladó vastagságú

0

0

7208512000

– – – 10 mm-t meghaladó de legfeljebb 12,5 mm
vastagságú

0

0

7208521000

– – – Legalább 0,6 tömegszázalék széntartalom
mal

0

0

7208529000

– – – Más

0

0

7208530000

– – Legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm
vastagságú

0

0

7208540000

– – Kevesebb mint 3 mm vastagságú

0

0

7208900000

– Más

0

0

7209150000

– – Legalább 3 mm vastagságú

0

0

7209160000

– – 1 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 3 mm
vastagságú

0

0

7209170000

– – Legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastag
ságú:

0

0

7209181000

– – – 0,5 mm-nél kisebb, de 0,25 mm-nél nem
kisebb vastagságú

0

0

7209182000

– – – Kevesebb mint 0,25 mm vastagságú

0

0

7209250000

– – Legalább 3 mm vastagságú

0

0

7209260000

– – 1 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 3 mm
vastagságú

0

0

7209270000

– – Legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastag
ságú

0

0

7209280000

– – Kevesebb mint 0,5 mm vastagságú

0

0

7209900000

– Más

0

0

7210110000

– – Legalább 0,5 mm vastagságú

0

0

7210120000

– – Kevesebb mint 0,5 mm vastagságú

0

0

7210200000

– Ólommal lemezelve vagy bevonva, beleértve az
ón-ólom-bevonatú lemezt

0

0
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7210300000

– Elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy be
vonva

0

0

7210410000

– – Hullámosított

10

5

7210490000

– – Más

5

0

7210500000

– Króm-oxiddal vagy krómmal és króm-oxiddal le
mezelve vagy bevonva

0

0

7210610000

– – Alumínium-cink ötvözettel lemezelve vagy be
vonva

0

0

7210690000

– – Más

0

0

7210701000

– – Alumínium-cink ötvözettel korábban lemez
elve vagy bevonva

0

0

7210709000

– – Más

0

0

7210900000

– Más

0

0

7211130000

– – Négy oldalán vagy zárt formaszekrényben
hengerelve, 150 mm-t meghaladó szélességű és
legalább 4 mm vastagságú, nem tekercsben, és
felületén mintázás nélkül

0

0

7211140000

– – Más, legalább 4,75 mm vastagságú

0

0

7211191000

– – – Legalább 0,6 tömegszázalék széntartalom
mal

0

0

7211199000

– – – Más

5

0

7211230000

– – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntarta
lommal

0

0

7211290000

– – Más

5

5

7211900000

– Más

5

0

7212100000

– Ónnal lemezelve vagy bevonva

0

0

7212200000

– Elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy be
vonva

0

0

7212300000

– Más módon cinkkel lemezelve vagy bevonva

5

0

7212400000

– Festve, lakkozva vagy műanyaggal bevonva

5

0

7212500000

– Más módon lemezelve vagy bevonva

5

0
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7212600000

– Plattírozva

5

0

7213100000

– Hengerelésből eredő bevágásokkal, bordákkal
vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel

15

10

7213200000

– Más, forgácsolható acélból

0

0

7213911000

– – – Együttesen kevesebb mint 0,12 tömegszáza
lék króm-, nikkel-, réz- és molibdén-tarta
lommal

0

0

7213919000

– – – Más

0

0

7213990000

– – Más

0

0

7214100000

– Kovácsolva

5

0

7214200000

– Hengerelésből eredő bevágásokkal, bordákkal
vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel vagy
hengerlés után csavarva

15

10

7214301000

– – Kör alakú keresztmetszetének átmérője legfel
jebb 100 mm

15

10

7214309000

– – Más

15

10

7214911000

– – – Legfeljebb 100 mm

15

10

7214919000

– – – Más

15

10

7214991000

– – Kör alakú keresztmetszetének átmérője legfel
jebb 100 mm

10

10

7214999000

– – Más

20

10

7215101000

– – Kör alakú keresztmetszetének átmérője legfel
jebb 100 mm

15

10

7215109000

– – Más

20

10

7215501000

– – Kör alakú keresztmetszetének átmérője legfel
jebb 100 mm

15

10

7215509000

– – Más

20

10

7215901000

– – Kör alakú keresztmetszetének átmérője legfel
jebb 100 mm

20

10

7215909000

– – Más

20

10
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7216100000

– U, I vagy H szelvény, 80 mm-nél kisebb magas
ságú, legfeljebb melegen hengerelve, melegen
húzva vagy extrudálva

15

10

7216210000

– – L szelvény

10

10

7216220000

– – T szelvény

15

10

7216310000

– – U szelvény

15

10

7216320000

– – I szelvény

15

10

7216330000

– – H szelvény

15

10

7216400000

– L vagy T szelvény, legalább 80 mm magasságú,
legfeljebb melegen hengerelve, melegen húzva
vagy extrudálva

15

10

7216500000

– Más szögvas, idomvas és szelvény, legfeljebb me
legen hengerelve vagy melegen húzva vagy ext
rudálva

15

10

7216610000

– – Síkhengerelt termékekből előállítva

15

10

7216690000

– – Más

15

10

7216910000

– – Hidegen alakítva vagy hidegen húzva, síkhen
gerelt termékekből

15

10

7216990000

– – Más

15

10

7217100000

– Lemezelés vagy bevonás nélkül, fényezve is

20

10

7217200000

– Cinkkel lemezelve vagy bevonva

20

10

7217300010

– – Rézzel bevonva, 1 mm-nél kisebb átmérővel

5

0

7217300090

– – Más

15

0

7217900000

– Más

15

0

7218100000

– Ingot és más elsődleges forma

5

0

7218910000

– – Téglalap alakú keresztmetszettel

5

0

7218990000

– – Más

5

0

7219110000

– – 10 mm-t meghaladó vastagságú

0

0
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7219120000

– – Legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm vas
tagságú

0

0

7219130000

– – Legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm
vastagságú

0

0

7219140000

– – Kevesebb mint 3 mm vastagságú

0

0

7219210000

– – 10 mm-t meghaladó vastagságú

0

0

7219220000

– – Legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm vas
tagságú

0

0

7219230000

– – Legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm
vastagságú

0

0

7219240000

– – Kevesebb mint 3 mm vastagságú

0

0

7219310000

– – Legalább 4,75 mm vastagságú

0

0

7219320000

– – Legalább 3 mm, de kevesebb mint 4,75 mm
vastagságú

0

0

7219330000

– – 1 mm-t meghaladó, de kevesebb mint 3 mm
vastagságú

0

0

7219340000

– – Legalább 0,5 mm, de legfeljebb 1 mm vastag
ságú

0

0

7219350000

– – Kevesebb mint 0,5 mm vastagságú

0

0

7219900000

– Más

0

0

7220110000

– – Legalább 4,75 mm vastagságú

0

0

7220120000

– – Kevesebb mint 4,75 mm vastagságú

0

0

7220200000

– Legfeljebb hidegen hengerelve (hidegen tömö
rítve)

0

0

7220900000

– Más

0

0

7221000000

Rúd rozsdamentes acélból

5

0

7222111000

– – – Legfeljebb 65 mm átmérőjű

10

0

7222119000

– – – Más

10

0
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7222191000

– – – Legfeljebb 65 mm keresztmetszettel

10

0

7222199000

– – – Más

10

0

7222201000

– – Kör alakú keresztmetszetének átmérője legfel
jebb 65 mm

5

0

7222209000

– – Más

5

0

7222301000

– – Kör alakú keresztmetszetének átmérője legfel
jebb 65 mm

5

0

7222309000

– – Más

5

0

7222400000

– Szögvas, idomvas és szelvény

5

0

7223000000

Huzal rozsdamentes acélból

0

0

7224100000

– Ingot és más elsődleges forma

0

0

7224900000

– Más

0

0

7225110000

– – Szemcse-orientált

0

0

7225190000

– – Más

0

0

7225300000

– Más, legfeljebb melegen hengerelve, tekercsben

0

0

7225400000

– Más, legfeljebb melegen hengerelve, nem tekercs
ben

0

0

7225500010

– – Gyorsacélból

0

0

7225500090

– – Más

0

0

7225910010

– – – Gyorsacélból

0

0

7225910090

– – – Más

0

0

7225920010

– – – Gyorsacélból

0

0

7225920090

– – – Más

0

0

7225990010

– – – Gyorsacélból

0

0

7225990090

– – – Más

0

0
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7226110000

– – Szemcse-orientált

0

0

7226190000

– – Más

0

0

7226200000

– Gyorsacélból

0

0

7226910000

– – Legfeljebb melegen hengerelve

0

0

7226920000

– – Legfeljebb hidegen hengerelve (hidegen tömö
rítve)

0

0

7226990000

– – Más

0

0

7227100000

– Gyorsacélból

0

0

7227200000

– Szilícium-mangán acélból

0

0

7227900000

– Más

0

0

7228100000

– Rúd gyorsacélból

0

0

7228201000

– – Kör alakú keresztmetszetének átmérője legfel
jebb 100 mm

0

0

7228209000

– – Más

0

0

7228300000

– Más rúd, legfeljebb melegen hengerelve, melegen
húzva vagy extrudálva

0

0

7228401000

– – Legfeljebb 100 mm keresztmetszettel

0

0

7228409000

– – Más

0

0

7228501000

– – Kör alakú keresztmetszetének átmérője legfel
jebb 100 mm

0

0

7228509000

– – Más

0

0

7228601000

– – Kör alakú keresztmetszetének átmérője legfel
jebb 100 mm

0

0

7228609000

– – Más

0

0

7228700000

– Szögvas, idomvas és szelvény

0

0

7228800000

– Üreges fúrórúdvas és -rúdacél

0

0
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7229200000

– Szilícium-mangán acélból

5

0

7229900000

– Más

5

0

7301100000

– Szádpalló

10

10

7301200000

– Szögvas, idomvas és szelvény

20

10

7302100000

– Sín

0

0

7302300000

– Váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más
keresztezési darab

5

0

7302400000

– Csatlakozólemez és alátétlemez

5

0

7302901000

– – Sínaljzat (talpfa)

5

0

7302909000

– – Más

5

0

7303000000

Öntöttvas cső és üreges profil öntöttvasból

5

0

7304110000

– – Rozsdamentes acélból

5

0

7304190000

– – Más

5

0

7304220000

– – Fúrócső rozsdamentes acélból

5

0

7304230000

– – Más fúrócső

5

0

7304240000

– – Más, rozsdamentes acélból

5

0

7304290000

– – Más

5

0

7304310000

– – Hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hid
egen tömörítve)

5

0

7304390000

– – Más

5

0

7304410000

– – Hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hid
egen tömörítve)

5

0

7304490000

– – Más

0

0

7304510000

– – Hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hid
egen tömörítve)

10

5

7304590000

– – Más

5

0

7304900000

– Más

5

0

981

Megjegyzések

NANDIN
A 2007

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

7305110000

– – Hosszirányú fedett ívű hegesztéssel

20

10

7305120000

– – Más, hosszirányú hegesztéssel

20

5

7305190000

– – Más

20

5

7305200000

– Béléscső olaj- vagy gázfúráshoz és -kitermelés
hez

15

5

7305310000

– – Hosszirányú hegesztéssel

20

10

7305390000

– – Más

20

5

7305900000

– Más

20

5

7306110000

– – Hegesztett cső, rozsdamentes acélból

10

5

7306190000

– – Más

10

5

7306210000

– – Hegesztett cső, rozsdamentes acélból

10

5

7306290000

– – Más

10

5

7306301000

– – Legalább 0,6 tömegszázalék széntartalommal

20

10

7306309100

– – – Duplafalú cső acélból, legfeljebb 16 mm külső
átmérőjű

0

0

7306309200

– – – Szimplafalú cső acélból, legfeljebb 10 mm
külső átmérőjű

0

0

7306309900

– – – Más

20

10

7306400000

– Más, kör keresztmetszetű hegesztett cső, rozsda
mentes acélból

20

10

7306500000

– Más, kör keresztmetszetű hegesztett cső más öt
vözött acélból

20

10

7306610000

– – Négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel

20

10

7306690000

– – Más

20

5

7306900000

– Más

20

5

7307110000

– – Nem temperöntvény

15

5

7307190000

– – Más

15

5
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7307210000

– – Karima

5

5

7307220000

– – Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat

5

5

7307230000

– – Szerelvény tompahegesztéssel

0

0

7307290000

– – Más

5

5

7307910000

– – Karima

5

5

7307920000

– – Menetes könyökdarab, ívdarab és csőtoldat

5

5

7307930000

– – Szerelvény tompahegesztéssel

0

0

7307990000

– – Más

5

5

7308100000

– Híd és hídrész

20

10

7308200000

– Torony és rácsszerkezetű oszlop

20

10

7308300000

– Ajtó, ablak, és ezek kerete és ajtóküszöb

20

10

7308400000

– Felszerelés állványzathoz, zsaluzáshoz, dúcolás
hoz vagy bányászathoz

15

10

7308901000

– – Szerkezetben való felhasználásra előkészített
lemez, rúd, szögvas idomvas, szelvény, cső és
hasonló termék

20

10

7308902000

– – Zsilipkapu

15

10

7308909000

– – Más

20

10

7309000000

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

20

10

7310100000

– Legalább 50 liter űrtartalommal

20

10

7310210000

– – Forrasztással vagy peremezéssel lezárható
kanna

15

10

7310291000

– – – Duplafalú tárolóedény sperma szállítására és
csomagolására

15

10

7310299000

– – – Más

15

10
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7311001000

– Varratmentes

15

0

7311009000

– Más

20

10

7312101000

– – Pneumatikus gumiabroncs megerősítésére

5

0

7312109000

– – Más

15

0

7312900000

– Más

10

10

7313001000

– Szögesdrót

20

10

7313009000

– Más

20

10

7314120000

– – Végtelen szalag géphez, rozsdamentes acélból

5

0

7314140000

– – Más drótszövet, rozsdamentes acélból

10

5

7314191000

– – – Végtelen szalag géphez, drótszövetből

20

10

7314199000

– – – Más

20

10

7314200000

– Rács, sodronyfonat, kerítésfonat a keresztezések
nél hegesztve, legalább 3 mm keresztmetszetű
huzalból, ha lyukmérete legalább 100 cm2

20

10

7314310000

– – Cinkkel lemezelve vagy bevonva

20

10

7314390000

– – Más

20

10

7314410000

– – Cinkkel lemezelve vagy bevonva

20

10

7314420000

– – Műanyaggal bevonva

20

10

7314490000

– – Más

20

10

7314500000

– Nyújtott fémlemez és -szalag

20

5

7315110000

– – Görgős lánc

15

5

7315120000

– – Más lánc

15

5

7315190000

– – Alkatrész

15

5

7315200000

– Hólánc

15

5
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7315810000

– – Csapos lánc

15

5

7315820000

– – Más hegesztett lánc

15

5

7315890000

– – Más

15

5

7315900000

– – Más alkatrész

15

5

7316000000

Hajóhorgony, más horgony és ezek részei, vasból
vagy acélból

15

10

7317000000

Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, recézett
szög, ácskapocs és hasonló áru vasból vagy acélból,
más fémfejjel is, a rézfejű szög kivételével

20

10

7318110000

– – Állványcsavar

15

10

7318120000

– – Más facsavar

15

10

7318130000

– – Csavaros kampó és gyűrűs csavar

15

10

7318140000

– – Önfúró csavar

15

10

7318151000

– – – Táguló horgonycsavar betonhoz

15

10

7318159000

– – – Más

15

10

7318160000

– – Csavaranya

5

10

7318190000

– – Más

20

10

7318210000

– – Rugós alátét és más záróalátét

15

10

7318220000

– – Más alátét

15

10

7318230000

– – Szegecs

15

10

7318240000

– – Sasszeg és hasított szárú szög

15

10

7318290000

– – Más

15

5

7319200000

– Biztosítótű

20

5

7319300000

– Más tű

20

5

7319901000

– – Varrótű, foltozótű (stoppolótű) vagy hímzőtű

20

5
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7319909000

– – Más

20

5

7320100000

– Laprugó és -rugólap

20

10

7320201000

– – Járművek felfüggesztési rendszereihez

20

10

7320209000

– – Más

15

10

7320900000

– Más

15

10

7321111100

– – – – Beépíthető

30

10

7321111200

– – – – Asztali (tűzhely)

25

10

7321111900

––––

25

10

7321119000

– – – Más

30

10

7321120000

– – Folyékonyanyag-tüzelésű

20

10

7321191000

– – – Szilárdanyag-tüzelésű

20

10

7321199000

– – – Más

25

10

7321810000

– – Gáztüzelésű, vagy gáz és más anyag tüzelésű

30

10

7321820000

– – Folyékonyanyag-tüzelésű

20

10

7321891000

– – – Szilárdanyag-tüzelésű

20

10

7321899000

– – – Más

20

10

7321901000

– – Gázégőfej tartály nélkül vízmelegítőhöz

20

0

7321909000

– – Más

30

10

7322110000

– – Öntöttvasból

15

0

7322190000

– – Más

15

10

7322900000

– Más

15

0

7323100000

– Vas- vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesz
tyű és hasonló súrolásra, csiszolásra

25

5

7323911000

–––

20

5

7323912000

– – – Alkatrész

20

5

Más

Áru
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20

5

7323921000

–––

7323922000

– – – Alkatrész

20

5

7323931000

–––

30

5

7323932000

– – – Alkatrész

20

5

7323941000

–––

30

5

7323949000

– – – Alkatrész

20

5

7323991000

–––

20

5

7323999000

– – – Alkatrész

20

5

7324100000

– Mosogató és mosdótál rozsdamentes acélból

15

5

7324210000

– – Öntöttvasból, zománcozva is

15

0

7324290000

– – Más

15

0

7324900000

– Más, beleértve az alkatrészt is

5

5

7325100000

– Nem temperöntvény

15

5

7325910000

– – Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez

5

5

7325990000

– – Más

15

5

7326110000

– – Őrlőgolyó és hasonló cikk őrléshez

5

0

7326190000

– – Más

15

5

7326200000

– Vas- vagy acélhuzalból készült áru

20

10

7326901000

– – Változó keresztmetszetű rúd

20

0

7326909000

– – Más

20

10

7401001000

– Nyers réz (szulfid-fémkeverék)

5

0

7401002000

– Cementréz (kicsapott réz)

5

0

7402001000

– Nyersréz, finomítatlan

5

0

7402002000

– Más, finomítatlan

5

0

Áru

Áru

Áru
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7402003000

– Rézanód elektrolízises finomításhoz

5

0

7403110000

– – Katód és katódrész

5

0

7403120000

– – Rúdbuga

5

0

7403130000

– – Hengertuskó

5

0

7403190000

– – Más

5

0

7403210000

– – Réz-cink alapötvözetből (sárgaréz)

0

0

7403220000

– – Réz-ón alapötvözetből (bronz)

5

0

7403291000

– – – Réz-nikkel alapötvözetből (kupronikkel) vagy
réz-nikkel-cink alapötvözetből (nikke lezüst)

5

0

7403299000

– – – Más

5

0

7404000000

Rézhulladék és -törmelék

5

0

7405000000

Segédötvözet (mesterötvözet)

5

0

7406100000

– Nem lemezes szerkezetű por

0

0

7406200000

– Lemezes szerkezetű por; pehely

0

0

7407100000

– Finomított rézből

10

0

7407210000

– – Réz-cink alapötvözetből (sárgaréz)

5

0

7407290000

– – Más

10

0

7408110000

– – Ha legnagyobb keresztmetszete meghaladja a
6 mm-t

15

0

7408190000

– – Más

5

0

7408210000

– – Réz-cink alapötvözetből (sárgaréz)

5

0

7408220000

– – Réz-nikkel alapötvözet (kupronikkel) vagy réznikkel-cink alapötvözetből (nikkelezüst)

10

5

7408290000

– – Más

5

0

7409110000

– – Tekercsben

5

0
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7409190000

– – Más

5

0

7409210000

– – Tekercsben

5

0

7409290000

– – Más

0

0

7409310000

– – Tekercsben

5

0

7409390000

– – Más

5

0

7409400000

– Réz-nikkel alapötvözetből (kupronikkel) vagy
réz-nikkel-cink alapötvözetből (nikkelezüst)

5

0

7409900000

– Más rézötvözetből

5

0

7410110000

– – Finomított rézből

5

0

7410120000

– – Rézötvözetből

5

0

7410210000

– – Finomított rézből

5

0

7410220000

– – Rézötvözetből

5

0

7411100000

– Finomított rézből

5

0

7411210000

– – Réz-cink alapötvözetből (sárgaréz)

5

0

7411220000

– – Réz-nikkel alapötvözet (kupronikkel) vagy réznikkel-cink alapötvözet (nikkelezüst)

10

0

7411290000

– – Más

5

0

7412100000

– Finomított rézből

5

0

7412200000

– Rézötvözetből

5

0

7413000000

Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló réz
ből, az elektromos szigetelésű kivételével

20

0

7415100000

– Szög, széles fejű, rövid szög, rajzszög, ácskapocs
és hasonló cikk

15

5

7415210000

– – Alátét (rugós alátét is)

15

0

7415290000

– – Más

15

5

7415330000

– – Csavar; fejescsavar és csavaranya

5

0
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7415390000

– – Más

15

10

7418110000

– – Edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súro
lásra, csiszolásra

20

10

7418191000

– – – Nem elektromos háztartási főző- vagy me
legítőkészülék, és ezek részei rézből

20

10

7418199000

– – – Más

20

10

7418200000

– Higiéniai és tisztálkodási áru és részei

20

10

7419100000

– Lánc és részei

5

0

7419910000

– – Öntött, sajtolt, préselt vagy kovácsolt, de más
módon nem megmunkált

15

5

7419991000

– – – Drótszövet (végtelen szalagban is)

0

0

7419992000

– – – Réz rugó

5

0

7419999000

– – – Más

15

0

7501100000

– Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék)

5

0

7501200000

– Zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más
közbeeső terméke

5

0

7502100000

– Ötvözetlen nikkel

5

0

7502200000

– Nikkelötvözet

0

0

7503000000

Nikkelhulladék és -törmelék

5

0

7504000000

Nikkelpor és -pehely

5

0

7505110000

– – Ötvözetlen nikkelből

5

0

7505120000

– – Nikkelötvözetből

5

0

7505210000

– – Ötvözetlen nikkelből

5

0

7505220000

– – Nikkelötvözetből

5

0

7506100000

– Ötvözetlen nikkelből

5

0

7506200000

– Nikkelötvözetből

0

0
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7507110000

– – Ötvözetlen nikkelből

5

0

7507120000

– – Nikkelötvözetből

5

0

7507200000

– Csőszerelvény

5

0

7508100000

– Drótszövet, rács és sodronyfonat nikkelhuzalból

5

0

7508901000

– Nikkel-anód, az elektrolízissel is

5

0

7508909000

– – Más

5

0

7601100000

– Ötvözetlen alumínium

5

0

7601200000

– Alumíniumötvözet

5

0

7602000000

– Alumíniumhulladék és -törmelék

5

0

7603100000

– Nem lemezes szerkezetű por

5

0

7603200000

– Lemezes szerkezetű por; pehely

5

0

7604101000

– – Rúd

10

0

7604102000

– – Profil, üreges is

10

10

7604210000

– – Üreges profil

10

10

7604291000

– – – Rúd

10

0

7604292000

– – – Más profil

10

5

7605110000

– – Ha legnagyobb keresztmetszete meghaladja a
7 mm-t

15

0

7605190000

– – Más

0

0

7605210000

– – Ha legnagyobb keresztmetszete meghaladja a
7 mm-t

5

0

7605290000

– – Más

5

0

7606110000

– – Ötvözetlen alumíniumból

5

5

7606122000

– – – Legalább 0,5 tömegszázalék magnéziumtartalommal

0

0
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7606129000

– – – Más

0

0

7606911000

– – – Lemez cső alakú tartály gyártásához

5

10

7606919000

– – – Más

5

10

7606922000

– – – Lemez cső alakú tartály gyártásához

5

0

7606923000

– – – Legalább 0,5 tömegszázalék megnéziumtartalommal

5

10

7606929000

– – – Más

0

0

7607110000

– – Legfeljebb hengerelve

5

10

7607190000

– – Más

0

0

7607200000

– Alátéttel

5

0

7608101000

– – Legfeljebb 9,52 mm külső átmérővel és keve
sebb mint 0,9 mm falvastagsággal

15

10

7608109000

– – Más

15

10

7608200000

– Alumíniumötvözetből

15

10

7609000000

Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozó, karman
tyú, könyökdarab, csőtoldat)

15

5

7610100000

– Ajtó, ablak, és ezek kerete és ajtóküszöb

15

10

7610900000

– Más

20

10

7611000000

Alumínium tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló
tárolóedény, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyé
kony gáz kivételével) tárolására, több mint 300 li
ter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, me
chanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül

15

5

7612100000

– Összenyomható cső alakú tartály

15

10

7612901000

– – Tartály tej szállítására

15

10

7612903000

– – Kriogén tartály

0

0

7612904000

– – Hordó, dob, konzervdoboz

15

5
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7612909000

– – Más

15

10

7613000000

Alumínium tartály sűrített vagy folyékony gáz táro
lására

10

0

7614100000

– Acélmaggal

20

10

7614900000

– Más

20

10

7615110000

– – Edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súro
lásra, csiszolásra

20

10

7615191100

––––

Kukta

20

10

7615191900

––––

Más

20

10

7615192000

– – – Háztartási áru részei

20

10

7615200000

– Higiéniai és tisztálkodási áru és részei

20

10

7616100000

– Alumíniumszög, széles fejű, rövid szög, ácska
pocs, csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros
kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, csa
varalátét és hasonló cikk

15

10

7616910000

– – Drótszövet, rács és sodronyfonat alumínium
huzalból

15

10

7616991000

– – – Nyújtott fémlemez és -szalag

15

0

7616999000

– – – Más

15

10

7801100000

– Finomított ólom

0

0

7801910000

– – Antimon- (mint a legfontosabb egyéb elem)
tartalmú

0

0

7801990000

– – Más

0

0

7802000000

Ólomhulladék és -törmelék

5

0

7804110000

– – Lemez, szalag és fólia, legfeljebb 0,2 mm vas
tagságú (alátét nélkül)

10

0

7804190000

– – Más

10

0

7804200000

– Por és pehely

5

0

7806001000

– Páncél burkolatú tartály radioaktív anyagokhoz

5

0

7806002000

– Ólomrúd, -profil és -huzal

10

0
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7806003000

– Csövek, csővezetékek és ezek szerelvényei (pl.
csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat)

15

5

7806009000

– Más

5

0

7901110000

– – Legalább 99,99 tömegszázalék cinktartalom
mal

0

0

7901120000

– – Kevesebb mint 99,99 tömegszázalék cinktar
talommal

5

0

7901200000

– Cinkötvözet

5

0

7902000000

Cinkhulladék és -törmelék

5

0

7903100000

– Cinkpor

5

0

7903900000

– Más

5

0

7904001000

– Huzal

10

0

7904009000

– Más

10

0

7905000000

– Cinklap, -lemez, -szalag és -fólia

10

0

7907001000

– Ereszcsatorna, tetőfedő elem, tetőablakkeret és más
gyártott építőipari elem

15

0

7907002000

– Csövek, csővezetékekés ezek szerelvényei (pl.
csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat)

15

0

7907009000

– Más

15

0

8001100000

– Ötvözetlen ón

5

0

8001200000

– Ónötvözet

5

0

8002000000

– Ónhulladék és -törmelék

5

0

8003001000

– Rúd, profil és huzal ónötvözetből hegesztéshez

5

0

8003009000

– Más

5

0

8007001000

– Ónlap, lemez, szalag és fólia, több mint 0,2 mm
vastagságú

5

0

8007002000

– Ónfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló
alátéten, nyomtatva is) ha vastagsága (az alátétet
nem számítva) legfeljebb 0,2 mm; ónpor és -pe
hely

5

0
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8007003000

– Csövek,,csővezetékek és ezek szerelvényei (pl.
csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat)

15

0

8007009000

– Más

15

5

8101100000

– Ónpor

5

0

8101940000

– – Megmunkálatlan volfrám, beleértve a zsugorí
tott rudat is

5

0

8101960000

– – Huzal

5

0

8101970000

– – Hulladék és törmelék

5

0

8101990000

– – Más

5

0

8102100000

– Por

5

0

8102940000

– – Megmunkálatlan molibdén, beleértve a zsugo
rított rudat is

5

0

8102950000

– – Rúd, a zsugorított rúd kivételével, idom, pro
fil, lap, lemez és fólia

5

0

8102960000

– – Huzal

0

0

8102970000

– – Hulladék és törmelék

5

0

8102990000

– – Más

5

0

8103200000

– Megmunkálatlan tantál, beleértve a zsugorított
rudat is; por

5

0

8103300000

– Hulladék és törmelék

5

0

8103900000

– Más

5

0

8104110000

– – Legalább 99,8 tömegszázalék magnéziumtar
talommal

0

0

8104190000

– – Más

5

0

8104200000

– Hulladék és törmelék

5

0

8104300000

– Reszelék, forgács és szemcse méret szerint osz
tályozva; por

5

0

8104900000

– Más

5

0
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8105200000

– Kobaltszulfid-fémkeverék és a kobalt-előállítás más
közbeeső terméke; nyers megmunkálatlan kobalt;
por

5

0

8105300000

– Hulladék és törmelék

5

0

8105900000

– Más

5

0

8106001100

– – Tű

5

0

8106001900

– – Más

5

0

8106002000

– Hulladék és törmelék

5

0

8106009000

– Más

10

0

8107200000

– Megmunkálatlan kadmium; por

5

0

8107300000

– Hulladék és törmelék

5

0

8107900000

– Más

10

0

8108200000

– Megmunkálatlan titán; por

5

0

8108300000

– Hulladék és törmelék

5

0

8108900000

– Más

10

0

8109200000

– Megmunkálatlan cirkónium; por

5

0

8109300000

– Hulladék és törmelék

5

0

8109900000

– Más

10

0

8110100000

– Megmunkálatlan antimon; por

5

0

8110200000

– Hulladék és törmelék

5

0

8110900000

– Más

10

0

8111001100

– – Megmunkálatlan mangán; por

5

0

8111001200

– – Hulladék és törmelék

5

0

8111009000

– Más

10

0

8112120000

– – Megmunkálatlan; por

5

0

8112130000

– – Hulladék és törmelék

5

0
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8112190000

– – Más

5

0

8112210000

– – Megmunkálatlan; por

5

0

8112220000

– Hulladék és törmelék

5

0

8112290000

– – Más

5

0

8112510000

– – Megmunkálatlan; por

5

0

8112520000

– – Hulladék és törmelék

5

0

8112590000

– Más

10

0

8112921000

– – Megmunkálatlan; por

5

0

8112922000

– – Hulladék és törmelék

5

0

8112990000

– – Más

10

0

8113000000

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

5

0

8201100000

– Ásó és lapát

10

10

8201200000

– Villa

10

0

8201300000

– Csákánykapa, csákány, kapa és gereblye

10

10

8201401000

– – Machete

10

10

8201409000

– – Más

10

10

8201500000

– Kétkezes és hasonló egykezes kerti és fanyeső
metszőolló (baromfiolló is)

10

0

8201601000

– – Kerti metszőolló

0

0

8201609000

– – Más

10

0

8201901000

– – Kasza és sarló, széna- és szalmavágó kés

5

0

8201909000

– – Más

5

10

8202101000

– – Kézifűrész

10

0

8202109000

– – Más

10

0
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8202200000

– Szalagfűrészlap

5

0

8202310000

– – Munkavégző része acél

0

0

8202390000

– – Más, beleértve a részeit is

5

0

8202400000

– Láncfűrészlap

10

0

8202910000

– – Egyenes fűrészlap fémmegmunkáláshoz

10

0

8202990000

– – Más

10

0

8203100000

– Reszelő, ráspoly és hasonló szerszám

5

0

8203200000

– Fogó (beleértve a csípőfogót is), harapófogó, csi
pesz és hasonló szerszám

10

0

8203300000

– Fémvágó olló és hasonló szerszám

5

0

8203400000

– Csővágó, csapszegvágó, lyukasztószerszám és
hasonló szerszám

10

0

8204110000

– – Nem állítható

10

0

8204120000

– – Állítható

5

0

8204200000

– Cserélhető csőkulcs, fogóval is

5

0

8205100000

– Fúró, menetvágó vagy menetfúró szerszám

0

0

8205200000

– Kalapács és pöröly

10

10

8205300000

– Gyalu, véső, homorúvéső és hasonló famegmun
káló vágószerszám

10

0

8205401000

– – Csavarhúzó hornyolt csavarhoz

10

0

8205409000

– – Más

5

0

8205510000

– – Háztartási szerszám

20

10

8205591000

– – – Gyémánthegyű üvegvágó

5

0

8205592000

– – – Véső

10

0
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8205593000

– – – Vésnöktű és karcolótű

5

0

8205596000

– – – Zsírzógyűrű; zsírzópisztoly

5

0

8205599100

– – – – Speciális szerszámok ékszerészek és órá
sok részére

5

0

8205599200

– – – – Szerszámok kőművesek, öntőmunkások,
betonozók, vakolók, festők részére (kő
műveskanál, vakolókanál, simító és ka
paró, stb.)

10

0

8205599900

––––

5

0

8205601000

– – Forrasztólámpa

10

0

8205609000

– – Más

15

5

8205700000

– Satu, befogópofa és hasonló

5

10

8205800000

– Üllő, hordozható kovácstűzhely, állványra szerelt
kézi vagy lábmeghajtással működő köszörűkő

15

5

8205900000

– Készlet, az előző alszámok alá tartozó két vagy
több szerszámból összeállítva

15

10

8206000000

A 8202–8205 vtsz.-ok közül két vagy több vtsz. alá
tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szo kásos
kiszerelt készletben

10

0

8207131000

– – – Koronafúró és korona

5

0

8207132000

– – – Fúró

10

10

8207133000

– – – Egybeépített fúrófejek

10

0

8207139000

– – – Más szerszám

5

0

8207191000

– – – Koronafúró és korona

5

0

8207192100

– – – – Gyémánt bevonatú

5

0

8207192900

––––

5

0

8207193000

– – – Egybeépített fúrófejek

10

0

8207198000

– – – Más szerszám

10

0

8207200000

– Fém húzásához vagy extrudálásához való süly
lyeszték

0

0

Más

Más
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8207300000

– Sajtoló-, csákoló- vagy lyukasztószerszám

10

0

8207400000

– Menetfúró vagy menetvágó szerszám

0

0

8207500000

– Fúrószerszám

5

10

8207600000

– Furatmegmunkáló vagy üregelő szerszám

0

0

8207700000

– Marószerszám

0

0

8207800000

– Eszterga szerszám

15

5

8207900000

– Más cserélhető szerszám

5

10

8208100000

– Fémmegmunkáláshoz

5

0

8208200000

– Famegmunkáláshoz

5

0

8208300000

– Konyhai készülékhez vagy élelmiszeripari gép
hez

5

0

8208400000

– Mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági
géphez

5

0

8208900000

– Más

0

0

8209001000

– Volfrám-karbidból

0

0

8209009000

– Más

5

0

8210001000

– Őrlő- és darálókészülék

20

10

8210009000

– Más

20

10

8211100000

– Összeállított, összeválogatott készlet

20

10

8211910000

– – Asztali kés, mereven rögzített pengével

20

10

8211920000

– – Más kés, rögzített pengéjű

15

10

8211931000

– – – Kertészkés és oltókés

0

0

8211939000

– – – Más

20

10

8211941000

– – – Asztali késhez

15

5

8211949000

– – – Más

10

0
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8211950000

– – Késnyél nem nemesfémből

20

10

8212101000

– – Borotva

20

10

8212102000

– – Villanyborotva

30

10

8212200000

– Biztonsági borotvapenge, beleértve a borotva
penge nyersdarabot, szalagban is

30

10

8212900000

– Más alkatrész

20

10

8213000000

Olló és pengéi

25

5

8214100000

– Papírvágó kés, levélbontó, korrektúrakés, ceruza
hegyező és ezekhez való penge

15

10

8214200000

– Manikűr- és pedikűrkészlet és felszerelés (köröm
reszelő is)

15

10

8214901000

– – Hajnyíró gép

0

0

8214909000

– – Más

15

10

8215100000

– Összeállított, összeválogatott készlet, amelyben
legalább egy cikk nemesfémmel bevont

20

10

8215200000

– Más összeállított, összeválogatott készlet

20

10

8215910000

– – Nemesfém bevonatú

20

10

8215990000

– – Más

20

10

8301100000

– Lakat

15

10

8301200000

– Gépjárműzár

15

10

8301300000

– Bútorzár

15

10

8301401000

– – Széfhez vagy páncélládához

15

0

8301409000

– – Más

15

10

8301500000

– Más, kulcsos, illetve kombinációs működésű zá
rószerkezet vagy keretes zárószerkezet

15

0

8301600000

– Alkatrész

5

0

8301700000

– Csak kulcs

15

10
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8302101000

– – Gépjárműhöz használt

15

10

8302109000

– – Más

20

0

8302200000

– Bútorgörgő

15

10

8302300000

– Gépjárművasalás, veret,
cikk

15

10

8302410000

– – Épülethez használt

15

10

8302420000

– – Más, bútorhoz használt

20

0

8302490000

– – Más

20

0

8302500000

– Fali ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és
hasonló rögzíthető cikk

15

10

8302600000

– Automatikus ajtócsukó

15

0

8303001000

– Széf vagy páncélláda

20

10

8303002000

– Páncél burkolatú vagy páncéllal megerősített ajtó,
és biztonsági rekesz páncélszobához

15

10

8303009000

– Más

20

10

8304000000

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

20

10

8305100000

– Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerel
vény

15

10

8305200000

– Fűzőkapocs

15

10

8305900000

– Más, beleértve az alkatrészt is

15

10

8306100000

– Harang, csengő, gong és hasonló áru

15

5

8306210000

– – Nemesfém bevonatú

20

10

8306290000

– – Más

20

10

8306300000

– Fénykép-, kép- és hasonló keret; tükör

20

10

8307100000

– Vasból vagy acélból

10

10

szerelvény és hasonló
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8307900000

– Más, nem nemesfémből

5

0

8308101100

– – – Vasból vagy acélból

5

0

8308101200

– – – Alumíniumból

5

0

8308101900

– – – Más

5

0

8308109000

– – Más

5

0

8308200000

– Csőszegecs, hasított szárú szegecs

5

0

8308900000

– Más, beleértve az alkatrészt is

15

10

8309100000

– Koronadugó

15

10

8309900000

– Más

15

0

8310000000

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

15

10

8311100000

– Nem nemesfém elektróda, bevonva elektromos
ívhegesztéshez

5

0

8311200000

– Nem nemesfém huzal, bélelve, elektromos ívhe
gesztéshez

5

0

8311300000

– Nem nemesfém bevonatú rúd és bélelt huzal
lánghegesztéshez, lángforrasztáshoz, lánggal tör
ténő keményforrasztáshoz

10

0

8311900000

– Más

10

0

8401100000

– Atomreaktor

5

0

8401200000

– Izotóp szétválasztására szolgáló gép és berende zés
és alkatrészei

5

0

8401300000

– Nem besugárzott fűtőanyagelem (patron)

5

0

8401400000

– Atomreaktor-alkatrész

5

0

8402110000

– – Vízcsöves kazán, több mint 45 tonna/óra gőz
fejlesztéssel

15

10

8402120000

– – Vízcsöves kazán, legfeljebb 45 tonna/óra gőz
fejlesztéssel

15

10
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8402190000

– – Más gőzfejlesztő kazán, beleértve a hibrid ka
zánt is

15

10

8402200000

– Túlhevítő vízkazán

20

10

8402900000

– Alkatrész

15

10

8403100000

– Kazán

20

10

8403900000

– Alkatrész

20

10

8404100000

– Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tar
tozó kazánhoz

15

10

8404200000

– Gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fej
lesztő energiaegységhez

15

10

8404900000

– Alkatrész

20

5

8405100000

– Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztí
tóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és ha
sonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztí
tóberendezéssel is

15

0

8405900000

– Alkatrész

10

5

8406100000

– Turbina hajózáshoz

5

0

8406810000

– – 40 MW-nál nagyobb teljesítményű

0

0

8406820000

– – Legfeljebb 40 MW teljesítményű

0

0

8406900000

– Alkatrész

5

0

8407100000

– Repülőgépmotor

0

0

8407210000

– – Kívül felszerelhető motor

0

0

8407290000

– – Más

0

0

8407310000

– – Legfeljebb 50 cm3 hengerűrtartalommal

5

0

8407320000

– – 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3
hengerűrtartalommal

5

0

8407330000

– – 250 cm3-t meghaladó, de
1 000 cm3 hengerűrtartalommal

5

0

8407340000

– – 1 000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal

0

0

legfeljebb
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8407900000

– Más motor

0

0

8408100000

– Motor tengeri hajózáshoz

0

0

8408201000

– – Legfeljebb 4 000 cm3 hengerűrtartalommal

5

0

8408209000

– – Más

5

0

8408901000

– – Legfeljebb 130 KW (174 LE) teljesítménnyel

0

0

8408902000

– – 130 KW-ot (174 LE-t) meghaladó teljesít
ménnyel

0

0

8409100000

– Repülőgépmotorhoz

5

0

8409911000

– – – Hengerblokk és hengerfej

0

0

8409912000

– – – Hengerpersely

0

0

8409913000

– – – Hajtókar

0

0

8409914000

– – – Dugattyú

0

0

8409915000

– – – Dugattyúgyűrű

0

0

8409916000

– – – Karburátor és alkatrészei

0

0

8409917000

– – – Szelep

0

0

8409918000

– – – Forgattyúház

0

0

8409919100

– – – – Gépjármű üzemanyagrendszer gázüze műre
átállításához használt berendezés

0

0

8409919900

––––

0

0

8409991000

– – – Dugattyú

0

0

8409992000

– – – Dugattyúgyűrű

0

0

8409993000

– – – Porlasztó és üzemanyagrendszer más részei

0

0

8409994000

– – – Hengerblokk és hengerfej

0

0

8409995000

– – – Hengerpersely

0

0

Más
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8409996000

– – – Hajtókar

0

0

8409997000

– – – Szelep

0

0

8409998000

– – – Forgattyúház

0

0

8409999100

– – – – Szelepvezeték

0

0

8409999200

– – – – Dugattyú csapszeg

0

0

8409999900

––––

0

0

8410110000

– – Legfeljebb 1 000 KW teljesítményű

10

5

8410120000

– – 1000 KW-ot meghaladó, de legfeljebb 10 000
KW teljesítményű

10

0

8410130000

– – 10 000 KW-ot meghaladó teljesítményű

5

0

8410900000

– Alkatrész, beleértve a szabályozót is

0

0

8411110000

– – Legfeljebb 25 KN tolóerővel

0

0

8411120000

– – 25 KN-t meghaladó tolóerővel

0

0

8411210000

– – Legfeljebb 1 100 KW teljesítményű

0

0

8411220000

– – 1 100 KW-ot meghaladó teljesítményű

0

0

8411810000

– – Legfeljebb 5 000 KW teljesítményű

0

0

8411820000

– – 5 000 KW-ot meghaladó teljesítményű

5

0

8411910000

– – Sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához

5

0

8411990000

– – Más

5

0

8412100000

– – Sugárhajtómű a sugárhajtású gázturbina kivé
telével

5

0

8412210000

– – Lineáris működésű (henger)

0

0

8412290000

– – Más

5

0

8412310000

– – Lineáris működésű (henger)

0

0

8412390000

– – Más

5

0

Más
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8412801000

– – Szélturbina (szélmalom)

0

0

8412809000

– – Más

0

0

8412901000

– – Repülőgépmotorhoz

5

0

8412909000

– – Más

0

0

8413110000

– – Töltőállomáson vagy szervizben használt
üzemanyag- vagy kenőanyag-adagoló szivat
tyú

0

0

8413190000

– – Más

0

0

8413200000

– Kéziszivattyú, a 8413 11 00 vagy 8413 19 00
alszám alá tartozó kivételével

5

0

8413301000

– – Repülőgépmotorhoz

0

0

8413302000

– – Más, befecskendező szivattyú

0

0

8413309100

– – – Üzemanyaghoz

0

0

8413309200

–––

0

0

8413309900

– – – Más

0

0

8413400000

– Betonszivattyú

5

0

8413500000

– Más dugattyús térfogat-kiszorításos szivattyú

5

0

8413601000

– – Tengelyirányban szállító kétorsós csavarszi
vattyú

0

0

8413609000

– – Más

0

0

8413701100

– – – Legfeljebb 100 mm kimeneti átmérőjű

5

10

8413701900

– – – Más

5

10

8413702100

– – – Legfeljebb 300 mm kimeneti átmérőjű

5

10

8413702900

– – – Más

5

10

8413811000

– – – Befecskendező szivattyú

0

0

8413819000

– – – Más

0

0

Olajhoz
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8413820000

– – Folyadékemelő (elevátor)

10

0

8413911000

– – – Üzemanyag elosztásához vagy értékesítésé
hez

0

0

8413912000

– – – Repülőgépmotorhoz

5

0

8413913000

– – – Üzemanyaghoz, olajhoz vagy más motor
hűtőfolyadékhoz

0

0

8413919000

– – – Más

5

10

8413920000

– – Folyadékemelőhöz

0

0

8414100000

– Vákuumszivattyú

0

0

8414200000

– Kézi vagy lábműködtetésű légszivattyú

15

0

8414304000

– – Áruszállító járművekhez

5

0

8414309100

– – – Tömítéses és féltömítéses, legfeljebb 0,37
KW (1/2 LE-t) teljesítménnyel

0

0

8414309200

– – – Tömítéses és féltömítéses, 0,37 KW-ot (1/2
LE-t) meghaladó teljesítménnyel

0

0

8414309900

– – – Más

0

0

8414401000

– – 30 KW-nál (40 LE-nél) kisebb teljesítménnyel

5

0

8414409000

– – Más

0

0

8414510000

– – Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, meny
nyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beé
pített elektromotorral, legfeljebb 125 W telje
sítménnyel

20

10

8414590000

– – Más

20

0

8414600000

– Kürtő (légelszívó), legfeljebb 120 cm nagyságú
vízszintes nyílásmérettel

20

10

8414801000

– – Kompresszor gépjárműhöz

0

0

8414802100

– – – 30 KW-nál (40 LE-nél) kisebb teljesítmény
nyel

0

0

8414802200

– – – Legalább 30 KW (40 LE), de kevesebb mint
262,5 KW (352 LE) teljesítménnyel

0

0

8414802300

– – – Legalább 262,5 KW (352 LE) teljesítmény
nyel

0

0
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8414809000

– – Más

0

0

8414901000

– – Kompresszorhoz

0

0

8414909000

– – Más

0

0

8415101000

– – Legfeljebb 30 000 BTU/óra kapacitású hű
tőegységet tartalmazó

15

10

8415109000

– – Más

15

10

8415200000

– Gépjárművekben az utastér hűtésére szolgáló be
rendezés

15

10

8415811000

– – – Legfeljebb 30 000 BTU/óra kapacitású hű
tőegységet tartalmazó

15

10

8415819000

– – – Más

15

10

8415822000

– – – Legfeljebb 30 000 BTU/óra kapacitású

15

10

8415823000

– – – 30 000 BTU/órát meghaladó, de legfeljebb
240 000 BTU/óra kapacitású

15

10

8415824000

– – – 240 000 BTU/órát meghaladó kapacitású

15

10

8415831000

– – – Legfeljebb 30 000 BTU/óra kapacitású

15

0

8415839000

– – – Más

15

0

8415900000

– Alkatrész

10

0

8416100000

– Égőfej folyékony tüzelőanyag elégetésére

5

0

8416201000

– – Égőfej porlasztott szilárd tüzelőanyag elégeté
sére

5

0

8416202000

– – Égőfej gáz elégetésére

5

0

8416203000

– – Kombinált égőfej

5

0

8416300000

– Mechanikus tüzelőberendezés, mechanikus ros
téllyal, mechanikus vagy önműködő hamukiürí
tővel és hasonló szerkezettel felszerelve is

5

0

8416900000

– Alkatrész

5

0

8417100000

– Érc, pirit vagy fém pörkölésére, olvasztására vagy
más hőkezelésére szolgáló kemence

5

0

8417201000

– – Alagútkemence

15

0
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8417209000

– – Más

15

5

8417802000

– – Kemence kerámiatárgyakhoz

10

5

8417803000

– – Laboratóriumi kemence

0

0

8417809000

– – Más

10

5

8417900010

– – Laboratóriumi kemencékhez

0

0

8417900090

– – Más

0

0

8418101000

– – Kevesebb mint 184 liter űrtartalommal

20

10

8418102000

– – Legalább 184 liter, de kevesebb mint 269 liter
űrtartalommal

20

10

8418103000

– – Legalább 269 liter, de kevesebb mint 382 liter
űrtartalommal

20

10

8418109000

– – Más

20

10

8418211000

– – – Kevesebb mint 184 liter űrtartalommal

20

10

8418212000

– – – Legalább 184 liter, de kevesebb mint 269 li
ter űrtartalommal

20

10

8418213000

– – – Legalább 269 liter, de kevesebb mint 382 li
ter űrtartalommal

20

10

8418219000

– – – Más

20

10

8418291000

– – – Abszorpciós típusú, elektromos

25

10

8418299000

– – – Más

25

10

8418300080

– – Teljesen szétszerelt

25

10

8418300090

– – Más

30

10

8418400080

– – Teljesen szétszerelt

25

10

8418400090

– – Más

30

10

8418500080

– – Teljesen szétszerelt

15

10

8418500090

– – Más

15

10
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8418610000

– – Hőszivattyúk, a 8415 vtsz. alá tartozó légkon
dicionáló berendezések kivételével

5

0

8418691100

– – – – Kompresszoros típusú

0

0

8418691200

– – – – Abszorpciós típusú

0

0

8418699100

– – – – Jégkészítő gép

10

10

8418699200

––––

10

10

8418699300

– – – – Kamra vagy alagút, szétszerelhető vagy
paneles szerkezetű, hűtőgéppel

5

0

8418699400

– – – – Hűtőegység áruszállító járművekhez

0

0

8418699900

––––

0

0

8418910000

– – Bútor hűtő- vagy fagyasztógép befogadására

15

10

8418991000

– – – Lemezes párologtató

0

0

8418992000

– – – Kondenzáló egység

0

0

8418999000

– – – Más

0

0

8419110000

– – Gázzal működő átfolyós vízmelegítő

20

10

8419191000

– – – Legfeljebb 120 liter űrtartalommal

20

5

8419199000

– – – Más

20

10

8419200000

– Egészségügyi, sebészeti vagy laboratóriumi steri
lizáló

10

0

8419310000

– – Mezőgazdasági termékekhez

10

10

8419320000

– – Fa-, papíripari rostanyag-, papír- vagy karton
szárító

10

5

8419391000

– – – Liofilizálás vagy fagyasztva szárítás révén

0

0

8419392000

– – – Porlasztásos szárítás révén

5

0

8419399100

– – – – Ásványi anyagokhoz

0

0

8419399900

––––

0

0

Ivókút

Más

Más
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8419400000

– Desztilláló vagy újralepárló berendezés

15

10

8419501000

– – Pasztörizáláshoz

10

5

8419509000

– – Más

20

10

8419600000

– Levegő- vagy más gázcseppfolyósító gép

10

5

8419810000

– – Forró ital készítésére vagy étel főzésére vagy
melegítésére

10

5

8419891000

– – – Autokláv

15

10

8419899100

– – – – Bepárláshoz

10

10

8419899200

– – – – Pörköléshez

10

10

8419899300

– – – – Sterilizáláshoz

15

10

8419899900

––––

15

10

8419901000

– – Vízmelegítőhöz

10

0

8419909000

– – Más

10

5

8420101000

– – Sütő-, cukrász- és finompékáru iparban hasz
nált

0

0

8420109000

– – Más

0

0

8420910000

– – Henger

0

0

8420990000

– – Más

0

0

8421110000

– – Tejszeparátor

0

0

8421120000

– – Ruhaszárító

15

0

8421191000

– – – Laboratóriumi

5

0

8421192000

– – – Édesiparban használt

0

0

8421193000

– – – Papír- és cellulóziparban használt

0

0

8421199000

– – – Más

10

5

8421211000

– – – Háztartásban használt

20

5

8421219000

– – – Más

15

10

Más
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8421220000

– – Ital szűrésére vagy tisztítására, a víz kivételével

5

0

8421230010

– – – Benzinszűrő
motorhoz

15

10

8421230090

– – – Más

15

10

8421291000

– – – Szűrőprés

10

10

8421292000

– – – Mágneses és elektromágneses szűrő

0

0

8421293000

– – – Elsősorban vagy kizárólag a 9018 vtsz. alá
tartozó orvosi műszerekhez és készülékek
hez tervezett szűrők

0

0

8421294000

– – – Csőrácsos szűrő termelőkúthoz

10

0

8421299000

– – – Más

15

10

8421310000

– – Légszűrő belső égésű motorhoz

15

10

8421391000

– – – Ciklonális tisztító

15

10

8421392000

– – – Elektrosztatikus levegő- vagy más gázszűrő

0

0

8421399000

– – – Más

15

10

8421910000

– – Centrifugához, beleértve a centrifugális szárí
tót is

0

0

8421991000

– – – Szűrőelemek motorszűrőhöz

15

10

8421999000

– – – Más

10

10

8422110000

– – Háztartásban használt

15

5

8422190000

– – Más

15

0

8422200000

– Palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítá
sára szolgáló gép

0

0

8422301000

– – Vertikális töltőgép legfeljebb 40 egység / perc
teljesítménnyel

0

0

8422309000

– – Más

0

0

8422401000

– – Előcsomagolt áru csomagolására szolgáló gép

0

0

üzemanyagbefecskendezéses
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8422402000

– – Vákuumcsomagoló gép

0

0

8422403000

– – Cigaretta csomagolására

5

5

8422409000

– – Más

5

0

8422900000

– Alkatrész

0

0

8423100000

– Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási
mérleg

25

5

8423200000

– Szállítószalagon mozgó árukat mérőkészülék

0

0

8423301000

– – Cement, aszfalt és hasonló anyagokat mérő
készülék

15

10

8423309000

– – Más

15

10

8423810000

– – Legfeljebb 30 kg mérésére

5

10

8423821000

– – – Mérőkocsihoz

15

5

8423829000

– – – Más

15

10

8423891000

– – – Mérőkocsihoz

15

10

8423899000

– – – Más

5

0

8423900000

– Súly minden fajta mérleghez; mérlegalkatrész

20

10

8424100000

– Töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék

15

0

8424200000

– Szórópisztoly és hasonló készülék

5

0

8424300000

– Homok- vagy gőzszóró és hasonló gép

0

0

8424812000

– – – Hordozható készülék, kevesebb mint 20 kg
tömegű

0

0

8424813110

– – – – Csővezetékkel

10

5

8424813190

––––

Más

5

5

8424813910

– – – – Csővezetékkel

10

5
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5

5

8424813990

––––

8424819000

– – – Más

5

0

8424890000

– – Más

5

0

8424901000

– – Csepegtető- vagy szórórendszer öntözőrend
szerhez

5

0

8424909000

– – Más

5

5

8425110000

– – Elektromotoros meghajtással

0

0

8425190000

– – Más

0

0

8425311000

– – – Bányaaknában emelésre vagy leengedésre
használt csörlő; speciálisan földalatti bá
nyamunkára tervezett csörlő

10

5

8425319000

– – – Más

10

5

8425391000

– – – Bányaaknában emelésre vagy leengedésre
használt csörlő; speciálisan földalatti bá
nyamunkára tervezett csörlő

10

5

8425399000

– – – Más

10

5

8425410000

– – Szervizben használatos beépített gépjárműe
melő rendszer

15

0

8425422000

– – – Hordozható, gépjárműhöz

15

10

8425429000

– – – Más

5

5

8425491000

– – – Hordozható, gépjárműhöz

15

10

8425499000

– – – Más

15

10

8426110000

– – Magaspályás futódaru rögzített tartószerkeze ten

20

10

8426121000

– – – Gumikerekes mozgó emelőkeret

10

5

8426122000

– – – Terpeszdaru

5

0

8426190000

– – Más

15

5

8426200000

– Toronydaru

10

5

8426300000

– Portál- vagy lábazatos karosdaru

15

10
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8426411000

– – – Daruskocsi

0

0

8426419000

– – – Más

5

0

8426490000

– – Más

15

10

8426910000

– – Közúti járműre szerelhető kivitelben

10

0

8426991000

– – – Kábeldaru

10

5

8426992000

– – – Derrick-daru

10

0

8426999000

– – – Más

5

0

8427100000

– Elektromotoros önjáró targonca

0

0

8427200000

– Más önjáró targonca

0

0

8427900000

– Más targonca

5

0

8428101000

– – Lift kabin és ellensúly nélkül

10

5

8428109000

– – Más

15

10

8428200000

– Pneumatikus elevátor és szállítószalag

10

5

8428310000

– – Speciálisan föld alatti üzemeltetésre

10

5

8428320000

– – Más, serleges típusú

15

10

8428330000

– – Más, szalagos típusú

10

5

8428390000

– – Más

15

10

8428400000

– Mozgólépcső és mozgójárda

15

0

8428600000

– Ellentömeges drótkötélpálya, székes felvonó, sí
felvonó; siklóvonó szerkezet

15

0

8428901000

– – Csillemozgatók, mozdony- vagy vasútikocsifordítók, vagonbillentők és más vasúti vagon
kezelő berendezések

5

0

8428909000

– – Más

15

10

8429110000

– – Hernyótalpas típusú

0

0
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8429190000

– – Más

5

0

8429200000

– Földgyalu és talajegyengető

0

0

8429300000

– Földnyeső (szkréper)

0

0

8429400000

– Döngölőgép és úthenger

5

0

8429510000

– – Homlokrakodó

0

0

8429520000

– – Felső szerkezetével 360°-ban elforduló gép

5

0

8429590000

– – Más

5

0

8430100000

– Cölöpverő és cölöpkiemelő

0

0

8430200000

– Hóeke és hókotró

5

0

8430310000

– – Önjáró

0

0

8430390000

– – Más

5

0

8430410000

– – Önjáró

5

0

8430490000

– – Más

5

0

8430500000

– Más önjáró gép

0

0

8430611000

– – – Úthenger

5

0

8430619000

– – – Más

0

0

8430691000

– – – Földnyeső (szkréper)

0

0

8430699000

– – – Más

0

0

8431101000

– – Csigasor, csigás emelő, csörlő és hajóorsó al
katrész

5

5

8431109000

– – Más

10

5

8431200000

– A 8427 vtsz. alá tartozó géphez

0

0

8431310000

– – Lift, vedresemelő- és mozgólépcső-alkatrész

5

0

8431390000

– – Más

5

5

8431410000

– – Veder, lapát, markoló

5

0
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8431420000

– – Buldózer- és homlokgyalu-tolólemez, tolókés

5

0

8431431000

– – – Döngölőgép

5

0

8431439000

– – – Más

5

0

8431490000

– – Más

0

0

8432100000

– Eke

0

0

8432210000

– – Tárcsás borona

0

0

8432291000

– – – Más borona, gyephasogató borona és gyom
láló

0

0

8432292000

– – – Kultivátor, motoros kapa, gyomláló és kapa

0

0

8432300000

– Vető-, palántaültető és -átültetőgép

0

0

8432400000

– Trágyaelosztó és trágyaszóró

0

0

8432800000

– Más gép

0

0

8432901000

– – Csoroszlya és tárcsa

0

0

8432909000

– – Más

0

0

8433111000

– – – Önjáró

15

0

8433119000

– – – Más

15

0

8433191000

– – – Önjáró

0

0

8433199000

– – – Más

0

0

8433200000

– Fűnyíró, beleértve a traktorra szerelhető vágóru dat
is

0

0

8433300000

– Más takarmánykaszáló gép

0

0

8433400000

– Szalma- vagy takarmánybálázó gép, felszedő-bá
lázó gép

0

0

8433510000

– – Arató-cséplőgép (kombájn)

0

0

8433520000

– – Más cséplőgép

0

0

8433530000

– – Gyökeres, vagy gumósnövény-betakarító gép

0

0
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8433591000

– – – Betakarításhoz

0

0

8433592000

– – – Kukoricamorzsoló

0

0

8433599000

– – – Más

0

0

8433601000

– – Tojáshoz

0

0

8433609000

– – Más

0

0

8433901000

– – Fűnyíróhoz

10

5

8433909000

– – Más

0

0

8434100000

– Fejőgép

0

0

8434200000

– Tejfeldolgozó gép

0

0

8434901000

– – Fejőgéphez

0

0

8434909000

– – Más

0

0

8435100000

– Gép

0

0

8435900000

– Alkatrész

0

0

8436100000

– Takarmány-előkészítő gép

0

0

8436210000

– – Baromfikeltető és műanya

0

0

8436291000

– – – Automatikus etető és itató

0

0

8436292000

– – – Automatikus tojásrakó és -gyűjtő egység

0

0

8436299000

– – – Más

0

0

8436801000

– – Trágyaőrlő és -keverő

0

0

8436809000

– – Más

0

0

8436910000

– – Baromfitenyésztésnél használt géphez

0

0

8436990000

– – Más

0

0

8437101100

– – – Szín szerint

0

0
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8437101900

– – – Más

0

0

8437109000

– – Más

5

10

8437801100

– – – Gabonafélékhez

0

0

8437801900

– – – Más

5

10

8437809100

– – – Rizsfeldolgozáshoz

0

0

8437809200

– – – Liszt és más malomipari termék osztályozá
sára és rostálására

0

0

8437809300

– – – Mag fényezéséhez

0

0

8437809900

– – – Más

0

0

8437900000

– Alkatrész

0

0

8438101000

– – Sütő-, cukrász- és finompékáru ipari termék
hez

5

10

8438102000

– – Tésztagyártáshoz

0

0

8438201000

– – Édesipari termék gyártásához

0

0

8438202000

– – Kakaó vagy csokoládé gyártáshoz

0

0

8438300000

– Cukorgyártásnál használt gép

5

10

8438400000

– Sörgyártásnál használt gép

5

10

8438501000

– – Baromfi automatikus feldolgozásához

0

0

8438509000

– – Más

0

0

8438600000

– Gyümölcs- vagy zöldségfeldolgozó gép

0

0

8438801000

– – Kávé hántolásához és magozásához

0

0

8438802000

– – Halak és rákok, puhatestű és más gerinctelen
víziállatok feldolgozására szolgáló gép

5

0

8438809000

– – Más

5

10

8438900000

– Alkatrész

0

0
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8439100000

– Papíripari rostanyag készítésére szolgáló gép

0

0

8439200000

– Papír vagy karton előállítására szolgáló gép

0

0

8439300000

– Papír vagy karton kikészítésére szolgáló gép

0

0

8439910000

– – Papíripari rostanyag készítésére szolgáló gép hez

0

0

8439990000

– – Más

0

0

8440100000

– Gép

0

0

8440900000

– Alkatrész

0

0

8441100000

– Vágógép

0

0

8441200000

– Zsák-, zacskó- vagy borítékkészítő gép

0

0

8441300000

– Doboz, cső, dob vagy hasonló tartó készítésére
szolgáló gép, az ilyen árukat préseléssel készítő
gép kivételével

0

0

8441400000

– Papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból
különféle árut préselő gép

0

0

8441800000

– Más gép

0

0

8441900000

– Alkatrész

0

0

8442301000

– – Fényszedő és összerakó gép

0

0

8442302000

– – Fényszedést és összerakást más módszerrel
végző gép, készülék és felszerelés, öntőszerke
zettel is

5

0

8442309000

– – Más

0

0

8442400000

– A fenti gép, készülék vagy felszerelés alkatrésze

0

0

8442501000

– – Nyomdaipari

15

0

8442509000

– – Más

5

0

8443110000

– – Ofszetnyomó gép, tekercsadagolóval

5

0
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8443120000

– – Irodai ofszetnyomó gép és berendezés ívada
golóval (az ív mérete összehajtás nélkül legfel
jebb 22 × 36 cm )

5

0

8443130000

– – Más ofszetnyomó gép

0

0

8443140000

– – Magasnyomó gép tekercsadagolással (a flexog
ráfiai nyomógép kivételével)

0

0

8443150000

– – Magasnyomó gép, a tekercsadagolós típus és a
flexográfiai nyomógép kivételével

5

0

8443160000

– – Flexográfiai nyomógép

0

0

8443170000

– – Mélynyomó gép

0

0

8443191000

– – – Bélyegzéshez

0

0

8443199000

– – – Más

5

0

8443310000

– – A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási
funkciókból legalább kettővel rendelkező, au
tomatikus adatfeldolgozó géphez vagy háló
zathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék

5

5

8443321100

– – – – Kompakt lemezre nyomtatáshoz használt

5

0

8443321900

––––

5

0

8443322000

– – – Telefax (képtávíró)

0

0

8443329000

– – – Más

0

0

8443391000

– – – Tintasugaras nyomtató

5

0

8443399000

– – – Más

5

0

8443910000

– – Nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442
vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségé vel
működő nyomdaipari berendezés alkatré szei és
tartozékai

0

0

8443990000

– – Más

0

0

8444000000

Szintetikus vagy mesterséges szál sajtolására, nyúj
tására, a szálszerkezet átalakítására vagy vágására
szolgáló gép

0

0
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8445110000

– – Kártológép

0

0

8445120000

– – Fésülőgép

0

0

8445130000

– – Nyújtó- vagy előfonó gép

0

0

8445191000

– – – Gyapotmagtalanító gép

0

0

8445199000

– – – Más

0

0

8445200000

– Fonógép

0

0

8445300000

– Cérnázó- vagy sodrógép

0

0

8445400000

– Orsózó- (beleértve a vetülékorsózót is) vagy csé
vélőgép

0

0

8445900000

– Más

0

0

8446100000

– Legfeljebb 30 cm széles szövet szövéséhez

0

0

8446210000

– – Motoros szövőgép (szövőszék)

0

0

8446290000

– – Más

0

0

8446300000

– 30 cm szélességet meghaladó szövet szövéséhez,
vetélő nélküli típus

0

0

8447110000

– – Legfeljebb 165 mm hengerátmérővel

0

0

8447120000

– – 165 mm-t meghaladó hengerátmérővel

0

0

8447201000

– – Síkkötőgép, házi használatra

0

0

8447202000

– – Más síkkötőgép

0

0

8447203000

– – Hurkológép

0

0

8447900000

– Más

0

0

8448110000

– – Nyüstösgép és Jacquard-gép; az ezekhez való
lyukkártya-megtartó, -másoló, -készítő vagy
sorbarakó gép

0

0

8448190000

– – Más

0

0
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8448200000

– A 8444 vtsz. alá tartozó gép vagy ehhez való se
gédgép alkatrésze vagy tartozéka

0

0

8448310000

– – Kártolószalag

0

0

8448321000

– – – Gyapotmagtalanító géphez

0

0

8448329000

– – – Más

0

0

8448330000

– – Orsó, szárnyas orsó, fonógyűrű és csúszó
gyűrű

0

0

8448390000

– – Más

0

0

8448420000

– – Fésű (borda) szövőszékhez, nyüst és nyüstbor
dázat

0

0

8448490000

– – Más

0

0

8448510000

– – Platina, tű és más eszköz szemképzéshez

0

0

8448590000

– – Más

0

0

8449001000

– Gép; kalapkészítő tömb

0

0

8449009000

– Alkatrész

0

0

8450110000

– – Teljesen automata

20

5

8450120000

– – Más gép, beépített centrifugális szárítóval

20

10

8450190000

– – Más

20

10

8450200000

– 10 kg-ot meghaladó szárazruha-kapacitású gép

25

10

8450900000

– Alkatrész

5

5

8451100000

– Száraz vegytisztító gép

5

0

8451210000

– – Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású gép

5

0

8451290000

– – Más

0

0

8451300000

– Vasalógép és sajtológép (beleértve a gőzsajtót is)

0

0
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8451401000

– – Mosáshoz

0

0

8451409000

– – Más

0

0

8451500000

– Átcsévélő- vagy lecsévélőgép, textilszövet-hajto
gató, -vágó vagy -csipkéző gép

0

0

8451800000

– Más gép

0

0

8451900000

– Alkatrész

0

0

8452101010

– – – Teljesen szétszerelt

5

5

8452101090

– – – Más

10

5

8452102000

– – Gép

15

10

8452210000

– – Automata

0

0

8452290000

– – Más

0

0

8452300000

– Varrógéptű

0

0

8452400000

– Varrógép beépítésére alkalmas bútor és részei

15

10

8452900000

– Más varrógépalkatrész

0

0

8453100000

– Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldol
gozására szolgáló gép

0

0

8453200000

– Lábbeli készítésére vagy javítására szolgáló gép

5

0

8453800000

– Más gép

0

0

8453900000

– Alkatrész

5

0

8454100000

– Konverter

5

0

8454200000

– Bugaöntő forma és -öntőüst

0

0

8454300000

– Öntőgép

0

0
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8454900000

– Alkatrész

5

0

8455100000

– Csőhengermű

0

0

8455210000

– – Fémhengermű meleg- vagy meleg- és hideg
hengerlésre

0

0

8455220000

– – Hideghengerlésre

0

0

8455300000

– Henger hengerműhöz

0

0

8455900000

– Más alkatrész

0

0

8456100000

– Lézer- vagy más fény- vagy fotonsugárral mű
ködő

0

0

8456200000

– Ultrahanggal működő

0

0

8456300000

– Elektromos kisüléssel működő

0

0

8456900000

– Más

0

0

8457100000

– Megmunkálóközpont

0

0

8457200000

– Egy munkahelyes gép

0

0

8457300000

– Több munkahelyes gép

0

0

8458111000

– – – Univerzális párhuzamos eszterga

0

0

8458112000

– – – Revolvereszterga

0

0

8458119000

– – – Más

0

0

8458191000

– – – Univerzális párhuzamos eszterga

0

0

8458192000

– – – Revolvereszterga

0

0

8458193000

– – – Más, automata

0

0

8458199000

– – – Más

0

0

8458910000

– – Numerikus-vezérlésű

0

0

8458990000

– – Más

0

0

8459101000

– – Fúráshoz

0

0
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8459102000

– – Furatmegmunkáláshoz

0

0

8459103000

– – Maráshoz

0

0

8459104000

– – Menetfúráshoz vagy menetvágáshoz

0

0

8459210000

– – Numerikus-vezérlésű

0

0

8459290000

– – Más

5

0

8459310000

– – Numerikus-vezérlésű

0

0

8459390000

– – Más

0

0

8459400000

– Más furatmegmunkáló gép

5

0

8459510000

– – Numerikus-vezérlésű

5

0

8459590000

– – Más

5

0

8459610000

– – Numerikus-vezérlésű

0

0

8459690000

– – Más

5

0

8459700000

– Más menetfúró- és menetvágó gép

5

0

8460110000

– – Numerikus-vezérlésű

0

0

8460190000

– – Más

0

0

8460210000

– – Numerikus-vezérlésű

0

0

8460290000

– – Más

5

0

8460310000

– – Numerikus-vezérlésű

0

0

8460390000

– – Más

0

0

8460400000

– Csiszoló vagy tükrösítő gép

0

0

8460901000

– Köszörűgép

5

0

8460909000

– Más

5

0
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8461200000

– Véső- vagy hornyológép

0

0

8461300000

– Üregelőgép

0

0

8461400000

– Fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fo
gaskerék-simító gép

0

0

8461500000

– Fűrész- vagy vágógép

0

0

8461901000

– – Gyalugép

0

0

8461909000

– – Más

0

0

8462101000

– – Gépkalapács és kalapáló gép

0

0

8462102100

– – – Présgép

10

0

8462102900

– – – Más

10

0

8462210000

– – Numerikus-vezérlésű

0

0

8462291000

– – – Présgép

10

5

8462299000

– – – Más

5

0

8462310010

– – – Présgép

0

0

8462310090

– – – Más

5

0

8462391000

– – – Présgép

10

5

8462399000

– – – Más

0

0

8462410000

– – Numerikus-vezérlésű

0

0

8462491000

– – – Présgép

5

0

8462499000

– – – Más

0

0

8462910000

– – Hidraulikus présgép

5

0

8462990000

– – Más

10

0

8463101000

– – Dróthúzógép

0

0

8463109000

– – Más

0

0
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8463200000

– Menethengerlőgép

0

0

8463300000

– Huzalmegmunkáló gép

0

0

8463901000

– – Szegecselőgép

0

0

8463909000

– – Más

0

0

8464100000

– Fűrészgép

0

0

8464200000

– Fúró- vagy fényezőgép

5

0

8464900000

– Más

5

0

8465100000

– Gép, szerszámcsere nélkül többféle művelet el
végzésére

5

0

8465911000

– – – Numerikus-vezérlésű

0

0

8465919100

– – – – Körfűrész

0

0

8465919200

– – – Szalagfűrész

0

0

8465919900

––––

5

0

8465921000

– – – Numerikus-vezérlésű

0

0

8465929000

– – – Más

5

5

8465931000

– – – Numerikus-vezérlésű

0

0

8465939000

– – – Más

5

0

8465941000

– – – Numerikus-vezérlésű

0

0

8465949000

– – – Más

5

0

8465951000

– – – Numerikus-vezérlésű

0

0

8465959000

– – – Más

5

5

8465960000

– – Hasító-, szeletelő- vagy hántológép

5

0

8465991000

– – – Numerikus-vezérlésű

0

0
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8465999000

– – – Más

5

0

8466100000

– Szerszámbefogó és önnyíló menetmetsző fej

0

0

8466200000

– Munkadarab-befogó

0

0

8466300000

– Szerszámgéphez osztófej és más speciális tarto
zék

0

0

8466910000

– – A 8464 vtsz. alá tartozó géphez

0

0

8466920000

– – A 8465 vtsz. alá tartozó géphez

0

0

8466930000

– – A 8456 – 8461 vtsz. alá tartozó géphez

5

0

8466940000

– – A 8462 vagy 8463 vtsz. alá tartozó géphez

0

0

8467111000

– – Fúró-, furatmegmunkáló és hasonló gép

0

0

8467112000

– – – Csavar; fejescsavar és csavaranya beilleszté
sére vagy eltávolítására szolgáló gép

0

0

8467119000

– – – Más

5

0

8467191000

– – – Döngölőgép és úthenger

5

0

8467192000

– – – Betondöngölő

5

0

8467199000

– – – Más

0

0

8467210000

– – Mindenfajta fúró

15

10

8467220000

– – Fűrész, beleértve a láncfűrészt

15

10

8467290000

– – Más

15

10

8467810000

– – Láncfűrész

5

0

8467891000

– – – Fűrész, a láncfűrész kivételével

5

0

8467899000

– – – Más

0

0

8467910000

– – Láncfűrész alkatrész

0

0

8467920000

– – Pneumatikus szerszám alkatrész

0

0

8467990000

– – Más

0

0
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8468100000

– Kézi hegesztőpisztoly

15

0

8468201000

– – Forrasztáshoz, beleértve a vágáshoz használ
ható típust

5

0

8468209000

– – Más

5

0

8468800000

– Más berendezés

5

0

8468900000

– Alkatrész

15

5

8469001000

– Elektromos írógép

10

0

8469009000

– Más

10

0

8470100000

– Külső elektromos áramforrás nélkül működő
elektronikus számológép és számoló funkcióval
ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és meg
jelenítőgép

10

0

8470210000

– – Nyomtatószerkezettel

10

0

8470290000

– – Más

10

0

8470300000

– Más számológép

5

0

8470500000

– Pénztárgép

10

0

8470901000

– – Postai bérmentesítésre

5

0

8470902000

– – Jegykiadásra

5

0

8470909000

– – Más

10

0

8471300000

– 10 kg-nál nem nehezebb hordozható digitális
automata adatfeldolgozó gép, amely legalább
egy központi feldolgozó egységet, egy billentyű
zetet és egy megjelenítőegységet tartalmaz

0

0

8471410000

– – Kombinálva is, ha egy burkolaton belül leg
alább egy központi adatfeldolgozó egységet és
egy-egy input és output egységet tartalmaz

0

0

8471490000

– – Más, rendszer formában

0

0

8471500000

– Digitális feldolgozó egység a 8471 41 vagy a
8471 49 alszám alá tartozók kivételével, akár
tartalmaz egy burkolaton belül a következő egy
ségekből egyet vagy kettőt, akár nem: tároló egy
ség, input egység, output egység

0

0
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8471602000

– – Billentyűzet, x-y koordináta beviteli készülék

0

0

8471609000

– – Más

0

0

8471700000

– Tárolóegység

0

0

8471800000

– Más egység automata adatfeldolgozó gépekhez

0

0

8471900000

– Más

0

0

8472100000

– Sokszorosítógép, beleértve a stencilezőgépet

0

0

8472300000

– Levélosztályozó, hajtogató-, borítékoló-, köte
gelő-, levélbontó, levélzáró vagy -pecsételőgép,
postai bélyeg ragasztására vagy érvényteleníté
sére szolgáló gép

15

0

8472901000

– – Érme- és bankjegy-válogató és számláló gép

15

0

8472902000

– – Automata bankjegykiadó gép

15

0

8472903000

– – Csekkhitelesítő gép

15

0

8472904000

– – Lyukasztó- vagy fűzőgép

15

0

8472905000

– – Bankjegykiadó automata

15

0

8472909000

– – Más

15

0

8473100000

– A 8469 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tarto
zéka

10

0

8473210000

– – A 8470 10, 8470 21 vagy a 8470 29 alszám alá
tartozó elektronikus számológéphez

10

0

8473290000

– – Más

10

0

8473300000

– A 8471 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tarto
zéka

0

0

8473401000

– – Sokszorosítógéphez

5

0

8473409000

– – Más

10

0

8473500000

– A 8469-8472 vtsz. alá tartozó két vagy több
géphez egyformán megfelelő alkatrész és tarto zék

10

0

1032

Megjegyzések

NANDIN
A 2007

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

8474101000

– – Öntödei öntecslehúzó és osztályozó gép

10

0

8474102000

– – Vibrációs osztályozó

10

0

8474109000

– – Más

15

5

8474201000

– – Forgó kúpos zúzógép

20

5

8474202000

– – Ütközéses őrlőgép

10

0

8474203000

– – Gyűrűs őrlőgép

10

0

8474209000

– – Más

10

0

8474311000

– – – Legfeljebb 3 m3 maximális kapacitással

10

5

8474319000

– – – Más

10

5

8474320000

– – Ásványi anyagot bitumennel keverő gép

5

0

8474391000

– – – Speciális kerámiaipari gép

0

0

8474392000

– – – Öntödei homokkeverő

15

10

8474399000

– – – Más

10

5

8474801000

– – Kerámiapép tömörítésére, formálására vagy
öntésére szolgáló gép

5

5

8474802000

– – Öntödei homok öntőforma formázó gép

5

0

8474803000

– – Előregyártott betonelemek formálására szol
gáló gép

10

5

8474809000

– – Más

10

5

8474900000

– Alkatrész

5

0

8475100000

– Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus
lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy villanó
lámpa összeszerelésére szolgáló gép

5

0

8475210000

– – Optikai szálak és ezek előformái készítésére
szolgáló gép

5

0

8475290000

– – Más

0

0
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8475900000

– Alkatrész

5

0

8476210000

– – Beépített melegítő- vagy hűtőkészülékkel

0

0

8476290000

– – Más

5

0

8476810000

– – Beépített melegítő– vagy hűtőkészülékkel

5

0

8476890000

– – Más

5

0

8476900000

– Alkatrész

5

0

8477100000

– Fröccsöntő gép

0

0

8477200000

– Extrudálógép (extruder)

0

0

8477300000

– Fúvókás öntőgép

0

0

8477400000

– Vákuumformázó és más hőhatáson alapuló for
mázógép

0

0

8477510000

– – Pneumatikus gumiabroncsot készítő vagy újra
futózó gép; belsőtömlőt öntéssel vagy más
módon készítő gép

0

0

8477591000

– – – Hidraulikus présgép sajtoláshoz

5

0

8477599000

– – – Más

5

0

8477800000

– Más berendezés

0

0

8477900000

– Alkatrész

0

0

8478101000

– – Cigarettára szűrőt felvivő gép

0

0

8478109000

– – Más

0

0

8478900000

– Alkatrész

0

0

8479100000

– Gép közműhöz, építkezéshez és hasonlóhoz

5

5

8479201000

– – Anyagkinyerésre

0

0

8479209000

– – Más

0

0

8479300000

– Fából vagy más fatartalmú anyagból pozdorjale
mezt vagy rostlemezt készítő sajtológép, és más favagy parafa-megmunkáló gép

0

0
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8479400000

– Sodrony- vagy kábelkészítő gép

0

0

8479500000

– Máshol nem említett ipari robot

0

0

8479600000

– Párologtató léghűtő

0

0

8479810000

– – Fémkezeléshez, beleértve az elektromoskábeltekercselő gépet is

5

0

8479820000

– – Keverő-, gyúró-, zúzó-, őrlő-, rostáló-, szitáló-,
homogenizáló-, emulgálógép

5

10

8479891000

– – – A szappanipar számára

0

0

8479892000

– – – Levegő párásító és párátlanító gép (a 8415
vagy 8424 vtsz. alá tartozó gép kivételével)

10

0

8479893000

– – – Pumpás automata gépzsírozó

5

0

8479894000

– – – Olajvezeték és hasonló karbantartására szol
gáló gép

15

10

8479895000

– – – Motoros szélvédőtörlő rendszer

0

0

8479898000

– – – Présgép

5

0

8479899000

– – – Más

15

10

8479900000

– Alkatrész

15

0

8480100000

– Öntödei formázószekrény fémöntéshez

5

10

8480200000

– Öntőformafedő-lap

5

10

8480300000

– Öntőminta

10

5

8480410000

– – Befecskendezéses vagy kompressziós öntéshez

5

0

8480490000

– – Más

10

5

8480500000

– Öntőforma üveghez

5

10

8480600000

– Öntőforma ásványi anyagokhoz

0

0
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8480711000

– – – Biztonsági borotva alkatrészhez

5

5

8480719000

– – – Más

5

5

8480790000

– – Más

5

5

8481100000

– Nyomáscsökkentő szelep

0

0

8481200000

– Szelep olajhidraulikus vagy pneumatikus közlő
műhöz

5

0

8481300000

– Visszacsapó szelep

5

0

8481400000

– Biztonsági vagy nyomáskiegyenlítő szelep

0

0

8481801000

– – Csap házi használatra

20

10

8481802000

– – „Karácsonyfa” szelep

5

0

8481803000

– – Gumiabroncs szelep

15

5

8481804000

– – Golyós szelep

0

0

8481805100

– – – Legalább 13,8 MPa nyomásra

10

0

8481805900

– – – Más

10

5

8481806000

– – Más tolózár

5

5

8481807000

– – Legfeljebb 100 mm névleges átmérőjű gömb
házas szelep

0

0

8481808000

– – Más mágneses szelep

5

0

8481809100

– – – Elosztó szelep

10

5

8481809900

– – – Más

10

5

8481901000

– – „Karácsonyfa” szelep foglalat

0

0

8481909000

– – Más

0

0

8482100000

– Golyóscsapágy

5

0

8482200000

– Kúpgörgős csapágy, beleértve a kúp és a kúp
görgő szerelvényeit is

0

0
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8482300000

– Hordógörgős csapágy

0

0

8482400000

– Tűgörgős csapágy

0

0

8482500000

– Hengergörgős csapágy

0

0

8482800000

– Más, a golyós- és görgőscsapágy kombinációja is

0

0

8482910000

– – Golyó, tű és görgő

0

0

8482990000

– – Más

0

0

8483101000

– – Repülőgépmotorhoz

5

0

8483109100

– – – Forgattyús tengely

0

0

8483109200

– – – Vezérműtengely

0

0

8483109300

– – – Hajlékony tengely

0

0

8483109900

– – – Más

0

0

8483200000

– Csapágyház golyós- vagy görgőscsapággyal

0

0

8483301000

– – Repülőgépmotorhoz

0

0

8483309000

– – Más

5

5

8483403000

– – Repülőgépmotorhoz

5

0

8483409100

– – – Fogaskerékszekrény és más sebességváltó

5

5

8483409200

– – – Fogaskerekes hajtómű, a fogazott kerék ki
vételével, és más különálló közlőműrész

0

0

8483409900

– – – Más

0

0

8483500000

– Lendkerék, szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is

5

5

8483601000

– – Tengelykapcsoló

0

0

8483609000

– – Más

0

0

8483904000

– – Fogaskerék, lánckerék és más hajtómű elem,
külön bemutatva

0

0
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8483909000

– – Alkatrész

5

0

8484100000

– Tömítés összetett anyagból

5

5

8484200000

– Mechanikus tömítőelem

5

0

8484900000

– Más

5

0

8486100000

– Gépek és készülékek rudak vagy szeletek gyártá
sához

0

0

8486200000

– Gépek és készülékek félvezető eszközök vagy
elektronikus integrált áramkörök gyártásához

5

0

8486300000

– Gépek és készülékek síkképernyős megjelenítők
gyártásához

0

0

8486400000

– Az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 9.
c) pontjában meghatározott gépek és készülékek

0

0

8486900000

– Alkatrész és tartozék

0

0

8487100000

– Hajó- vagy csónakpropeller és ennek lapátjai

5

0

8487901000

– – Nem automata olajozó

15

0

8487902000

– – Tömítőgyűrű (tömítő vagy olajfogó)

10

10

8487909000

– – Más

5

0

8501101000

– – Játékhoz használt motor

10

10

8501102000

– – Univerzális motor

5

0

8501109100

– – – Egyenáramú (DC)

0

0

8501109200

– – – Váltóáramú (AC), egyfázisú

5

0

8501109300

– – – Váltóáramú (AC), többfázisú

5

0

8501201100

– – – Fogaskerékszekrénnyel és más sebességvál
tóval

0

0

8501201900

– – – Más

0

0

8501202100

– – – Fogaskerékszekrénnyel és más sebességvál
tóval

0

0
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8501202900

– – – Más

5

0

8501311000

– – – Motor fogaskerékszekrénnyel és más sebes
ségváltóval

0

0

8501312000

– – – Más motor

0

0

8501313000

– – – Egyenáramú (DC) generátor

0

0

8501321000

– – – Motor fogaskerékszekrénnyel és más sebes
ségváltóval

0

0

8501322100

– – – – Legfeljebb 7,5 KW kimenő teljesítmény
nyel

0

0

8501322900

––––

0

0

8501324000

– – – Egyenáramú (DC) generátor

0

0

8501331000

– – – Motor fogaskerékszekrénnyel és más sebes
ségváltóval

0

0

8501332000

– – – Más motor

0

0

8501333000

– – – Egyenáramú (DC) generátor

0

0

8501341000

– – – Motor fogaskerékszekrénnyel és más sebes
ségváltóval

0

0

8501342000

– – – Más motor

0

0

8501343000

– – – Egyenáramú (DC) generátor

0

0

8501401100

– – – Fogaskerékszekrénnyel és más sebességvál
tóval

0

0

8501401900

– – – Más

0

0

8501402100

– – – Fogaskerékszekrénnyel és más sebességvál
tóval

0

0

8501402900

– – – Más

0

0

8501403100

– – – Fogaskerékszekrénnyel és más sebességvál
tóval

0

0

8501403900

– – – Más

0

0

8501404100

– – – Fogaskerékszekrénnyel és más sebességvál
tóval

0

0

Más
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8501404900

– – – Más

0

0

8501511000

– – – Fogaskerékszekrénnyel és más sebességvál
tóval

0

0

8501519000

– – – Más

0

0

8501521000

– – – Legfeljebb 7,5 KW kimenő teljesítménnyel

0

0

8501522000

– – – 7,5 KW-ot meghaladó, de legfeljebb 18,5
KW kimenő teljesítménnyel

0

0

8501523000

– – – 18,5 KW-ot meghaladó, de legfeljebb 30
KW kimenő teljesítménnyel

0

0

8501524000

– – – 30 KW-ot meghaladó, de legfeljebb 75 KW
kimenő teljesítménnyel

0

0

8501530000

– – 75 KW-ot meghaladó kimenő teljesítménnyel

0

0

8501611000

– – – Legfeljebb 18,5 kVA kimenő teljesítménnyel

0

0

8501612000

– – – 18,5 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 30
kVA kimenő teljesítménnyel

5

0

8501619000

– – – Más

5

0

8501620000

– – 75 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 375 kVA
kimenő teljesítménnyel

5

0

8501630000

– – 375 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 750 kVA
kimenő teljesítménnyel

0

0

8501640000

– – 750 kVA-t meghaladó teljesítménnyel

0

0

8502111000

– – – Váltóáramú (AC)

0

0

8502119000

– – – Más

0

0

8502121000

– – – Váltóáramú (AC)

0

0

8502129000

– – – Más

0

0

8502131000

– – – Váltóáramú (AC)

0

0

8502139000

– – – Más

0

0

8502201000

– – Váltóáramú (AC)

0

0
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8502209000

– – Más

0

0

8502310000

– – Szélenergiát hasznosító

0

0

8502391000

– – – Váltóáramú (AC)

0

0

8502399000

– – – Más

0

0

8502400000

– Elektromos forgó áramátalakító

0

0

8503000000

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

0

0

8504100000

– Stabilizáló transzformátor kisülési csőhöz vagy
lámpához

15

10

8504211100

– – – – Legfeljebb 1 kVA teljesítménykapacitásig

5

5

8504211900

––––

15

10

8504219000

– – – Más

15

10

8504221000

– – – 650 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 1 000
kVA teljesítménykapacitásig

15

10

8504229000

– – – Más

15

10

8504230000

– – 10 000 kVA-t meghaladó teljesítménykapaci
tásig

0

0

8504311000

– – – Legfeljebb 0,1 kVA teljesítménykapacitásig

0

0

8504319000

– – – Más

0

0

8504321000

– – – 1 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 10 kVA
teljesítménykapacitásig

15

0

8504329000

– – – Más

15

0

8504330000

– – 16 kVA-t meghaladó, de legfeljebb 500 kVA
teljesítménykapacitásig

15

10

8504341000

– – – Legfeljebb 1 600 kVA teljesítménykapacitá
sig

15

10

8504342000

– – – 1 600 kVA-t meghaladó, de legfeljebb
10 000 kVA teljesítménykapacitásig

15

10

Más
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8504343000

– – – 10 000 kVA-t meghaladó teljesítménykapa
citásig

0

0

8504401000

– – Szünetmentes áramforrás

5

10

8504402000

– – Elektronikus indítóberendezés

5

10

8504409000

– – Más

0

0

8504501000

– – Legfeljebb 260 V üzemi feszültséggel és legfel
jebb 30 A névleges áramerősséggel

5

0

8504509000

– – Más

5

0

8504900000

– Alkatrész

0

0

8505110000

– – Fémből

10

0

8505191000

– – – Mágnescsík gumiból vagy műanyagból

10

10

8505199000

– – – Más

10

5

8505200000

– Elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék

5

0

8505901000

– – Elektromágnes

5

0

8505902000

– – Befogó, szorító és hasonló tartó készülék

10

0

8505903000

– – Elektromágneses emelőfej

10

0

8505909000

– – Alkatrész

10

0

8506101100

– – – Hengeres

5

10

8506101200

–––

15

0

8506101900

– – – Más

15

10

8506109100

– – – Hengeres

15

10

8506109200

–––

15

0

8506109900

– – – Más

15

10

8506301000

– – Hengeres

15

0

8506302000

– – Gomb

15

0

Gomb

Gomb
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8506309000

– – Más

15

0

8506401000

– – Hengeres

15

0

8506402000

– – Gomb

15

0

8506409000

– – Más

15

0

8506501000

– – Hengeres

15

0

8506502000

– – Gomb

5

0

8506509000

– – Más

15

0

8506601000

– – Hengeres

15

0

8506602000

– – Gomb

15

0

8506609000

– – Más

15

0

8506801000

– – Hengeres

15

0

8506802000

– – Gomb

15

0

8506809000

– – Más

15

0

8506900000

– Alkatrész

10

0

8507100000

– Ólom-sav akkumulátor, belső égésű, dugattyús
motor indítására

20

10

8507200000

– Más ólom-sav akkumulátor

20

10

8507300000

– Nikkel-kadmium akkumulátor

15

0

8507400000

– Nikkel-vas akkumulátor

15

0

8507800000

– Más akkumulátor

5

10

8507901000

– – Tárolóedény és borító

5

0

8507902000

– – Elválasztólemez

5

0

8507903000

– – Lemez

10

10

8507909000

– – Más

5

0
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8508110000

– – Legfeljebb 1 500 W teljesítményű és legfeljebb
20 literes porzsákkal vagy más tartálykapaci
tással rendelkező

30

10

8508190000

– – Más

30

10

8508600000

– Más porszívók

20

0

8508700000

– Alkatrész

10

5

8509401000

– – Élelmiszerkeverő

20

5

8509409000

– – Más

30

5

8509801000

– – Padlófényező

20

5

8509802000

– – Konyhaihulladék-ártalmatlanító

20

5

8509809000

– – Más

20

5

8509900000

– Alkatrész

10

5

8510100000

– Borotva

20

10

8510201000

– – Hajvágó gép

5

10

8510202000

– – Hajnyíró gép

5

10

8510300000

– Szőreltávolító készülék

20

0

8510901000

– – Vágófej, hajvágó-fésű, és hajvágó-kés ezekhez a
gépekhez

5

0

8510909000

– – Más

5

0

8511101000

– – Repülőgépmotorhoz

5

0

8511109000

– – Más

15

0

8511201000

– – Repülőgépmotorhoz

5

0

8511209000

– – Más

0

0

8511301000

– – Repülőgépmotorhoz

5

0

8511309100

– – – Elosztó

10

0

8511309200

– – – Gyújtótekercs

10

0

8511401000

– – Repülőgépmotorhoz

5

0
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8511409000

– – Más

5

0

8511501000

– – Repülőgépmotorhoz

5

0

8511509000

– – Más

0

0

8511801000

– – Repülőgépmotorhoz

5

0

8511809000

– – Más

10

0

8511901000

– – Repülőgépmotorhoz használt berendezéshez

5

0

8511902100

– – – Megszakító

10

10

8511902900

– – – Más

10

0

8511903000

– – Gyújtógyertyához, a repülőgépmotorhoz hasz
náltak kivételével

10

0

8511909000

– – Más

0

0

8512100000

– Kerékpár világító- vagy jelzőkészülék

5

0

8512201000

– – Fejlámpa (a 8539 10 00 alszám alá tartozó zárt
betétes fényszóróegység kivételével)

10

5

8512209000

– – Más

10

5

8512301000

– – Kürt

10

10

8512309000

– – Más

10

10

8512400000

– Ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő ké
szülék

5

0

8512901000

– – Kerékpárhoz vagy gépjárműhöz használt ab
laktörlő kar és lapát

10

5

8512909000

– – Más

10

5

8513101000

– – Biztonsági

5

0

8513109000

– – Más

20

10

8513900000

– Alkatrész

0

0

8514100000

– Ellenállás-fűtésű kemence és kályha (indirekt fű
tésű)

5

10

8514200000

– Indukciós vagy dielektromos veszteség alapján
működő kemence és kályha

0

0
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8514301000

– – Ívkemence

0

0

8514309000

– – Más

5

0

8514400000

– Más indukciós vagy dielektromos veszteség alap
ján működő berendezés anyagok hőkezelésére

0

0

8514900000

– Alkatrész

5

0

8515110000

– – Forrasztópáka és -pisztoly

0

0

8515190000

– – Más

15

0

8515210000

– – Egészben vagy részben automatikus

0

0

8515290000

– – Más

5

0

8515310000

– – Egészben vagy részben automatikus

5

0

8515390000

– – Más

0

0

8515801000

– – Ultrahangos

5

0

8515809000

– – Más

5

0

8515900000

– Alkatrész

0

0

8516100000

– Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és
merülőforraló

20

10

8516210000

– – Hőtárolós radiátor

20

5

8516291000

– – – Kályha

20

5

8516299000

– – – Más

20

5

8516310000

– – Hajszárító

30

10

8516320000

– – Más fodrászati készülék

20

10

8516330000

– – Kézszárító készülék

20

5

8516400000

– Villanyvasaló

20

10

8516500000

– Mikrohullámú sütő

30

10

8516601000

– – Sütő

30

10
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8516602000

– – Tűzhely

30

10

8516603000

– – Tűzhely, grillsütő és sütőrostély

20

10

8516710000

– – Kávé- vagy teafőző

20

5

8516720000

– – Kenyérpirító

20

5

8516790000

– – Más

20

0

8516800000

– Elektromos fűtőellenállás

5

10

8516900000

– Alkatrész

5

0

8517110000

– – Zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezeté kes
távbeszélő

10

0

8517120010

– – Teljesen szétszerelt

15

10

8517120090

– – Más

15

10

8517180000

– – Más

10

0

8517610000

– – Bázisállomások

5

0

8517621000

– – – Automatikus távbeszélő vagy távíró kapcso
lóberendezés

10

0

8517622000

– – – Távközlési berendezés vivőáramú és digitá lis
vezetékes rendszerekhez

0

0

8517629000

– – – Más

5

0

8517691000

– – – Videotelefon

10

0

8517692000

– – – Rádió távbeszélő és rádió távíró vevőberen
dezés

5

0

8517699000

– – – Más

5

0

8517700000

– Alkatrész

0

0

8518100000

– Mikrofon és tartószerkezete

15

0

8518210000

– – Egy hangszóró dobozba szerelve

15

0

8518220000

– – Több hangszóró dobozba szerelve

15

0
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8518290000

– – Más

10

0

8518300000

– Fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal össze
építve is

15

10

8518400000

– Hangfrekvenciás elektromos erősítő

15

0

8518500000

– Elektromos hangerősítő egység

15

0

8518901000

– – Kónusz, membrán, pólus

10

10

8518909010

– – – Keret, váz, doboz, bútor, burkolat vagy
szekrény

5

5

8518909090

– – – Más

10

5

8519200000

– Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal,
zsetonokkal vagy más fizetőeszközzel működő
készülék

20

5

8519301000

– – Automata lemezcserélő mechanizmussal

20

5

8519309000

– – Más

20

5

8519500000

– Telefonüzenet-rögzítő

20

10

8519811000

– – – Kazettalejátszó

20

5

8519812000

– – – Lejátszó készülék optikai olvasó rendszer
hez

20

10

8519819000

– – – Más

20

10

8519891000

– – – Lemezjátszó

20

5

8519899000

– – – Más

20

10

8521100000

– Mágnesszalagos

20

10

8521901000

– – Kompakt lemezen való felvételhez

20

0

8521909010

– – Teljesen szétszerelt

20

10

8521909090

– Más

20

10

8522100000

– Lejátszófej (pick-up) betét

15

0

8522902000

– – Bútor vagy doboz

5

5

8522903000

– – Nem szerelt lemezjátszótű zafír vagy gyémánt

5

10
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8522904000

– – Lejátszó mechanizmus optikai olvasó rend
szerhez

5

0

8522905000

– – Kazettás lejátszó mechanizmus

5

0

8522909000

– – Más

5

5

8523210000

– – Mágneses csíkot tartalmazó kártyák

25

10

8523291000

– – – Mágneslemez

15

10

8523292100

– – – – Legfeljebb 4 mm szélességben

15

0

8523292200

– – – – 4 mm-t meghaladó, de legfeljebb 6,5 mm
szélességben

15

0

8523292300

– – – – 6,5 mm-t meghaladó szélességű

15

0

8523293100

– – – – Legfeljebb 4 mm szélességben

15

0

8523293200

– – – – 4 mm-t meghaladó, de legfeljebb 6,5 mm
szélességben

15

0

8523293300

– – – – 6,5 mm-t meghaladó szélességű

15

0

8523299010

– – – – Hangon vagy képen kívüli jelenségek
visszaadására szolgáló

15

5

8523299090

––––

15

0

8523401000

– – Felvételt nem tartalmazó

5

10

8523402100

– – – Hang visszaadására szolgáló

15

10

8523402200

– – – Kép vagy kép és hang visszaadására szol
gáló

25

10

8523402900

– – – Más

15

10

8523510000

– – Szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök

15

0

8523520000

– – Intelligens („smart”) kártyák

0

0

8523591000

– – – Proximity-kártya (érintőkártya) és adóegy
ség

0

0

8523599000

– – – Más

15

10

Más
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8523801000

– – Lemez (felvételt tartalmazó is), szalag, film és
más előkészített matrica és a mesterlemez

15

10

8523802100

– – – Oktatási célú

15

10

8523802900

– – – Más

15

10

8523803000

– – Hangon vagy képen kívüli jelenségek visszaa
dására szolgáló

15

10

8523809000

– – Más

15

10

8525501000

– – Rádió adásra

15

0

8525502000

– – Televízióhoz

15

0

8525601000

– – Rádiótelefonhoz vagy rádiótávíróhoz

15

0

8525602000

– – Rádió adásra

15

0

8525801000

– – Televíziós kamera (felvevő)

5

0

8525802000

– – Digitális fényképezőgép és videokamera-fel
vevő

25

10

8526100000

– Radarkészülék

5

0

8526910000

– – Rádiónavigációs segédkészülék

5

0

8526920000

– – Rádiós távirányító készülék

5

0

8527120000

– – Zsebméretű rádiós kazettalejátszók

20

10

8527130000

– – Hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel kombi
nált más készülék

20

10

8527190000

– – Más

20

5

8527210010

– – Teljesen szétszerelt

0

0

8527210090

– – Más

20

10

8527290000

– – Más

20

10
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8527910000

– – Hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel kombi
nálva

20

10

8527920000

– – Hangfelvevő vagy -lejátszó készülék nélkül, de
órával kombinálva

20

10

8527990000

– – Más

20

10

8528410000

– – Kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá
tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszer
ben használatos

0

0

8528490000

– – Más

20(*): 5 % a 20 hüvelyket meg
nem haladó, 5 % + 73,11 USD
az egyes 20 feletti, de 32 hü
velyket meg nem haladó, 5 %
+ 140,32 USD az egyes 32 fel
etti, de 41 hüvelyket meg nem
haladó, 5 % + 158,14 USD az
egyes 41 feletti, de 50 hüvely
ket meg nem haladó, 20 % 50
hüvelyk felett

10

8528510000

– – Kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá
tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszer
ben használatos

0

0

8528590000

– – Más

20(*): 5 % a 20 hüvelyket meg
nem haladó, 5 % + 73,11 USD
az egyes 20 feletti, de 32 hü
velyket meg nem haladó, 5 %
+ 140,32 USD az egyes 32 fel
etti, de 41 hüvelyket meg nem
haladó, 5 % + 158,14 USD az
egyes 41 feletti, de 50 hüvely
ket meg nem haladó, 20 % 50
hüvelyk felett

10

8528610000

– – Kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá
tartozó automatikus adatfeldolgozó rendszer
ben használatos

0

0

8528690000

– – Más

20

0

8528710000

– – Videokijelzőt vagy képernyőt kialakítása miatt
nem tartalmazó

20

10
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20(*): 5 % + 39,97 USD az
egyes 20 hüvelyket meg nem
haladó, 5 % + 73,11 USD az
egyes 20 feletti, de 32 hüvely
ket meg nem haladó, 5 %
+ 140,32 USD az egyes 32 fel
etti, de 41 hüvelyket meg nem
haladó, 5 % + 158,14 USD az
egyes 41 feletti, de 50 hüvely
ket meg nem haladó, 20 % 50
hüvelyk felett

10

8528720010

– – – Teljesen szétszerelt

8528720090

– – – Más

8528730000

– – Más, fekete-fehér vagy más monokróm

20

10

8529101000

– – Ferritantenna

10

0

8529102000

– – Parabola antenna

15

10

8529109000

– – Más alkatrész

15

10

8529901010

– – – Készülékházak és előlapok

0

0

8529901090

– – – Más

15

0

8529902000

– – Nyomtatott áramköri vagy felületre szerelt al
katrészt tartalmazó kártya

5

10

8529909000

– – Más

20

5

8530100000

– Vasút vagy villamosvasút berendezése

15

0

8530801000

– – Forgalmi jelzőlámpa és vezérlőszekrénye

15

10

8530809000

– – Más

15

0

8530900000

– Alkatrész

10

0

8531100000

– Betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék és ha
sonló

15

10

8531200000

– Jelzőtábla, folyadékkristályos eszközzel (LCD)
vagy fénykibocsátó diódákkal (LED) működő

5

0

8531800000

– Más berendezés

15

10
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8531900000

– Alkatrész

5

0

8532100000

– 50/60 Hz áramkörökre tervezett fix kondenzá
tor, amelynek reaktív teljesítménye legalább 0,5
kvar (teljesítménykondenzátor)

5

0

8532210000

– – Tantál

0

0

8532220000

– – Alumínium-elektrolit

5

0

8532230000

– – Kerámia-dielektrikumú, egyrétegű

0

0

8532240000

– – Kerámia-dielektrikumú, többrétegű

0

0

8532250000

– – Papír- vagy műanyag dielektrikumú

0

0

8532290000

– – Más

0

0

8532300000

– Változtatható vagy beállítható kondenzátor

5

0

8532900000

– Alkatrész

5

0

8533100000

– Fix (nem állítható) tömör vagy réteg szén ellenál
lású

0

0

8533210000

– – Legfeljebb 20 W teljesítményig

5

0

8533290000

– – Más

0

0

8533311000

– – – Reosztát legfeljebb 260 V feszültségig és
legfeljebb 30 A áramerősségig

10

0

8533312000

– – – Potenciométer

0

0

8533319000

– – – Más

10

0

8533391000

– – – Reosztát legfeljebb 260 V feszültségig és
legfeljebb 30 A áramerősségig

0

0

8533392000

– – – Más reosztát

0

0

8533393000

– – – Potenciométer

0

0

8533399000

– – – Más

0

0
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8533401000

– – Reosztát legfeljebb 260 V feszültségig és leg
feljebb 30 A áramerősségig

0

0

8533402000

– – Más reosztát

0

0

8533403000

– – Szén potenciométer

0

0

8533404000

– – Más potenciométer

0

0

8533409000

– – Más

0

0

8533900000

– Alkatrész

10

0

8534000000

Nyomtatott áramkör

0

0

8535100000

– Olvadóbiztosíték

0

0

8535210000

– – Kevesebb mint 72,5 kV feszültségre

5

0

8535290000

– – Más

0

0

8535300000

– Szakaszolókapcsoló és áramkört nyitó-záró (be- ki)
kapcsoló

5

0

8535401000

– – Túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy
-korlátozó

5

0

8535402000

– – Túlfeszültség-csökkentő

5

0

8535901000

– – Átkapcsoló

5

0

8535909000

– – Más

5

0

8536101000

– – Olvadóbiztosíték a 87. árucsoportba tartozó
járművekhez

0

0

8536102000

– – Más, legfeljebb 260 V feszültségig és legfeljebb
30 A áramerősségig

15

10

8536109000

– – Más

15

10

8536202000

– – Legfeljebb 260 V feszültségig és legfeljebb 100
A áramerősségig

5

5

8536209000

– – Más

5

5

8536301100

– – – Kisülési elven működő berendezés gáz kör
nyezetben levő elektródákkal távbeszélő
vonalak védelmére

5

0

8536301900

– – – Más

5

0
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8536309000

– – Más

5

0

8536411000

– – – Legfeljebb 10 A névleges áramerősségre

5

0

8536419000

– – – Más

5

0

8536491100

– – – – Érintkező

0

0

8536491900

––––

0

0

8536499000

– – – Más

15

0

8536501100

– – – A 87. árucsoportba tartozó járművekhez

5

0

8536501900

– – – Más

0

0

8536509000

– – Más

0

0

8536610000

– – Lámpafoglalat

5

10

8536690000

– – Más

5

10

8536700000

– Fényvezető szálakhoz, optikai szál nyalábokhoz
vagy optikai kábelekhez használt csatlakozók

0

0

8536901000

– – Elektromos áramkörbe vagy azon belüli össze
kapcsolásra szolgáló készülék, legfeljebb 260
V feszültségig és legfeljebb 30 A árame
rősségig

0

0

8536902000

– – Csatlakozás, legfeljebb 24 V feszültségig

5

0

8536909000

– – Más

5

0

8537101000

– – Programozható logikai vezérlő (PLC)

15

10

8537109000

– – Más

15

5

8537200000

– 1 000 V-ot meghaladó feszültségre

15

0

8538100000

– Szerkezet, készülék nélküli tábla, panel, tartó
(konzol), doboz és egyéb foglalat a 8537 vtsz.
alá tartozó áruhoz

5

5

8538900000

– Más

5

5

8539100000

– Zárt betétes fényszóróegység

15

0

Más
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8539210000

– – Volfrámhalogén

15

10

8539221000

– – – Törpeizzó

15

10

8539229000

– – – Más

15

10

8539291000

– – – A 8512 vtsz. alá tartozó utcai világító és
jelzőkészülékekhez, a beltéri világítás kivéte
lével

15

10

8539292000

– – – Törpeizzó

15

10

8539299000

– – – Más

15

10

8539311000

– – – Egyenes cső

0

0

8539312000

– – – Kör keresztmetszetű cső

0

0

8539313000

– – – Kompakt, integrált is

0

0

8539319000

– – – Más

0

0

8539320000

– – Higany- vagy nátriumgőzlámpa; fémhalogén
lámpa

30

5

8539392000

– – – Vaku

15

10

8539399000

– – – Más

15

10

8539410000

– – Ívlámpa

5

10

8539490000

– – Más

5

10

8539901000

– – Csavaros lámpa-alapegység

0

0

8539909000

– – Más

0

0

8540110000

– – Színes

0

0

8540120000

– – Fekete-fehér vagy más monokróm

5

0

8540200000

– Televízió-kameracső; képátalakító és erősítőcső;
más fénykatódcső

5

0

8540400000

– Színes adat/grafikai kijelző-cső, 0,4 mm-nél ki
sebb sorközű foszforpontos képernyővel

5

0

8540500000

– Fekete-fehér vagy más egyszínű (monokróm)
adat/grafikai kijelző-cső

5

0
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8540600000

– Más katódsugárcső

5

0

8540710000

– – Magnetron

5

0

8540720000

– – Klisztron

0

0

8540790000

– – Más

5

0

8540810000

– – Vevő- vagy erősítőcső

5

0

8540890000

– – Más

5

0

8540910000

– – Katódsugárcsőhöz

5

0

8540990000

– – Más

5

0

8541100000

– Dióda, a fényérzékeny vagy fénykibocsátó dióda
kivételével

5

0

8541210000

– – Kevesebb mint 1 W disszipációs teljesítmény
nyel

0

0

8541290000

– – Más

0

0

8541300000

– Tirisztor, diak és triak, a fényérzékeny eszközök
kivételével

5

0

8541401000

– – Fényelem, modullá vagy panellé összeállítva is

0

0

8541409000

– – Más

0

0

8541500000

– Más félvezető eszköz

0

0

8541600000

– Szerelt piezoelektromos kristály

5

0

8541900000

– Alkatrész

0

0

8542310000

– – Processzorok és vezérlők memóriákkal, átala
kítókkal, logikai áramkörökkel, erősítőkkel,
óra- és időzítő áramkörökkel, vagy más áram
körökkel kombinálva is

0

0

8542320000

– – Tárolók

0

0

8542330000

– – Erősítő

0

0

8542390000

– – Más

0

0

8542900000

– Alkatrész

0

0
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8543100000

– Részecskegyorsítók

5

0

8543200000

– Jelgenerátor

10

5

8543300000

– Galvanoplasztikát, elektrolízist vagy elektroforé
zist végző gép és készülék

10

5

8543701000

– – Villanypásztor

5

0

8543702000

– – Fémdetektor

0

0

8543703000

– – Távirányító

0

0

8543709000

– – Más

0

0

8543900000

– Alkatrész

0

0

8544110000

– – Rézből

10

10

8544190000

– – Más

10

10

8544200000

– Koaxiális kábel és más koaxiális elektromos ve
zeték

15

10

8544300000

– Gyújtóhuzalkészlet és más, közlekedési eszközön
használt huzalkészlet

15

10

8544421000

– – – Távközlési

15

10

8544422000

– – – Más, rézből

15

10

8544429000

– – – Más

15

10

8544491000

– – – Rézből

15

10

8544499000

– – – Más

15

10

8544601000

– – Rézből

15

10

8544609000

– – Más

15

10

8544700000

– Optikai szálakból álló kábel

0

0

8545110000

– – Kemencében használt

0

0

8545190000

– – Más

0

0

8545200000

– Szénkefe

0

0
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8545902000

– – Galvánelemhez való szén

5

0

8545909000

– – Más

0

0

8546100000

– Üvegből

5

0

8546200000

– Kerámiából

10

10

8546901000

– – Szilikonból

5

10

8546909000

– – Más

5

10

8547101000

– – Gyújtógyertya foglalat

10

0

8547109000

– – Más

10

0

8547200000

– Szigetelőszerelvény műanyagból

0

0

8547901000

– – Csövek és csatlakozóik belsőleg szigetelt nem
nemesfémből

0

0

8547909000

– – Más

10

0

8548100010

– – Ferritet tartalmazó

15

0

8548100090

– – Más

15

0

8548900020

– – Ferritet tartalmazó

5

0

8548900090

– – Más

15

0

8601100000

– Hálózati árammeghajtással

5

0

8601200000

– Akkumulátoros árammeghajtással

0

0

8602100000

– Dízel-elektromos mozdony

5

0

8602900000

– Más

5

0

8603100000

– Hálózati árammeghajtással

5

0

8603900000

– Más

5

0

8604001000

– Önjáró

5

0

8604009000

– Más

5

0
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8605000000

Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, csomag
szállító (poggyász-) kocsi, postakocsi és más külön
leges célra szolgáló kocsi (a 8604 vtsz. alá tartozó
kivételével)

20

0

8606100000

– Tartálykocsi és hasonló

20

10

8606300000

– Önkiürítő teherkocsi és vagon, a 8606 10 al szám
alá tartozók kivételével

20

10

8606910000

– – Fedett és zárt

20

10

8606920000

– – Nyitott, stabil, 60 cm-nél magasabb oldalakkal

20

10

8606990000

– – Más

20

0

8607110000

– – Meghajtó forgóalváz és forgózsámoly

5

0

8607120000

– – Más forgóalváz és forgózsámoly

5

0

8607190000

– – Más, beleértve az alkatrészt is

5

0

8607210000

– – Légfék és alkatrésze

5

0

8607290000

– – Más

5

0

8607300000

– Csavarkapocs és más összekapcsoló szerkezet,
ütköző és alkatrésze

5

0

8607910000

– – Mozdonyhoz

5

0

8607990000

– – Más

5

0

8608000000

Vasúti vagy villamosvasúti vágánytartozék és felsze
relés; mechanikus (beleértve az elektromechaniku sat
is) ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút,
villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő
vagy repülőtér számára; mindezek alkatré sze

15

5

8609000000

Konténer (beleértve a folyadékszállításra alkalmasat is)
egy vagy több szállítási módra különlegesen kia
lakítva és felszerelve

15

0

8701100000

– Egytengelyes kerti traktor

0

0

8701200080

– – Teljesen szétszerelt

0

0
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8701200090

– – Más

0

0

8701300000

– Lánctalpas vontató

0

0

8701900000

– Más

0

0

8702101080

– – – Teljesen szétszerelt

0

0

8702101090

– – – Más

35

10

8702109080

– – – Teljesen szétszerelt

0

0

8702109090

– – – Más

10

7

8702901080

– – – Teljesen szétszerelt

0

0

8702901090

– – – Más

10

0

8702909180

– – – – Teljesen szétszerelt

0

0

8702909190

––––

35

10

8702909980

– – – – Teljesen szétszerelt

0

0

8702909991

– – – – Hibridjárművek

0

0

8702909992

– – – – Hibridjárművek Teljesen szétszerelt

3

0

8702909999

––––

0

0

8703100000

– Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett
járművek; golfkocsik és hasonló járművek

20

5

8703210080

– – – Teljesen szétszerelt

10, a százalékban kifejezett ér
tékvámalapú vámcsökkentés
a 65. sz COMEX-határozat II.
mellékletével összhangban al
kalmazandó, az ecuadori beé
pített termék (Producto Ecua
toriano Incorporado – PEI)
százalékos aránya alapján, mi
nimális vámtétel 5 %

7

8703210090

– – – Más

35

7

8703221080

– – – – Teljesen szétszerelt

10, a százalékban kifejezett ér
tékvámalapú vámcsökkentés
a 65. sz COMEX-határozat II.
mellékletével összhangban al
kalmazandó, az ecuadori beé
pített termék (Producto Ecua
toriano Incorporado – PEI)
százalékos aránya alapján, mi
nimális vámtétel 5 %

7

8703221090

––––

40

7

Más

Más

Más
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8703229080

––– –

Teljesen szétszerelt

8703229090

––– –

Más

8703231080

––– –

Teljesen szétszerelt

8703231090

––– –

8703239080

Alapvám

Kate
gória

10, a százalékban kifejezett ér
tékvámalapú vámcsökkentés
a 65. sz COMEX-határozat II.
mellékletével összhangban al
kalmazandó, az ecuadori beé
pített termék (Producto Ecua
toriano Incorporado – PEI)
százalékos aránya alapján, mi
nimális vámtétel 5 %

7

40

7

10 és 14, a százalékban kifeje
zett értékvámalapú vámcsök
kentés a 65. sz COMEX-hatá
rozat II. mellékletével össz
hangban alkalmazandó, az
ecuadori beépített termék (Pro
ducto Ecuatoriano Incorporado
– PEI) százalékos aránya alap
ján, minimális vámtétel 4,38 %

7

Más

40, 35 % csak az 1 900 cm3
feletti járművek esetében

7

––– –

Teljesen szétszerelt

10 és 14, a százalékban kifeje
zett értékvámalapú vámcsök
kentés a 65. sz COMEX-hatá
rozat II. mellékletével össz
hangban alkalmazandó, az
ecuadori beépített termék (Pro
ducto Ecuatoriano Incorporado
– PEI) százalékos aránya alap
ján, minimális vámtétel 4,38 %

7

8703239090

––– –

Más

40, 35 % csak az 1 900 cm3
feletti járművek esetében

7

8703241080

––– –

Teljesen szétszerelt

18, a százalékban kifejezett ér
tékvámalapú vámcsökkentés
a 65. sz COMEX-határozat II.
mellékletével összhangban al
kalmazandó, az ecuadori beé
pített termék (Producto Ecua
toriano Incorporado – PEI)
százalékos aránya alapján, mi
nimális vámtétel 4,38 %

7

8703241090

––– –

Más

35

7

8703249080

––– –

Teljesen szétszerelt

18, a százalékban kifejezett ér
tékvámalapú vámcsökkentés
a 65. sz COMEX-határozat II.
mellékletével összhangban al
kalmazandó, az ecuadori beé
pített termék (Producto Ecua
toriano Incorporado – PEI)
százalékos aránya alapján, mi
nimális vámtétel 4,38 %

7
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8703249090

––– –

Más

8703311080

––– –

Teljesen szétszerelt

8703311090

––– –

Más

8703319080

––– –

Teljesen szétszerelt

8703319090

––– –

Más

8703321080

––– –

Teljesen szétszerelt

8703321090

––– –

Más

8703329080

––– –

Teljesen szétszerelt

8703329090

––– –

Más

8703331080

––– –

Teljesen szétszerelt
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35

7

10, a százalékban kifejezett ér
tékvámalapú vámcsökkentés
a 65. sz COMEX-határozat II.
mellékletével összhangban al
kalmazandó, az ecuadori beé
pített termék (Producto Ecua
toriano Incorporado – PEI)
százalékos aránya alapján, mi
nimális vámtétel 5 %

7

40

7

10, a százalékban kifejezett ér
tékvámalapú vámcsökkentés
a 65. sz COMEX-határozat II.
mellékletével összhangban al
kalmazandó, az ecuadori beé
pített termék (Producto Ecua
toriano Incorporado – PEI)
százalékos aránya alapján, mi
nimális vámtétel 5 %

7

40

7

10 és 14, a százalékban kifeje
zett értékvámalapú vámcsök
kentés a 65. sz COMEX-hatá
rozat II. mellékletével össz
hangban alkalmazandó, az
ecuadori beépített termék (Pro
ducto Ecuatoriano Incorporado
– PEI) százalékos aránya alap
ján, minimális vámtétel 5 %

7

40

7

10 és 14, a százalékban kifeje
zett értékvámalapú vámcsök
kentés a 65. sz COMEX-hatá
rozat II. mellékletével össz
hangban alkalmazandó, az
ecuadori beépített termék (Pro
ducto Ecuatoriano Incorporado
– PEI) százalékos aránya alap
ján, minimális vámtétel 5 %

7

40

7

14 és 18, a százalékban kifeje
zett értékvámalapú vámcsök
kentés a 65. sz COMEX-hatá
rozat II. mellékletével össz
hangban alkalmazandó, az
ecuadori beépített termék (Pro
ducto Ecuatoriano Incorporado
– PEI) százalékos aránya alap
ján, minimális vámtétel 5 %

7
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40

7

14 és 18, a százalékban kifeje
zett értékvámalapú vámcsök
kentés a 65. sz COMEX-hatá
rozat II. mellékletével össz
hangban alkalmazandó, az
ecuadori beépített termék (Pro
ducto Ecuatoriano Incorporado
– PEI) százalékos aránya alap
ján, minimális vámtétel 5 %

7

8703331090

––––

8703339080

– – – – Teljesen szétszerelt

8703339090

––––

Más

40

7

8703900080

– – Teljesen szétszerelt

14 % és 18 %, a százalékban
kifejezett értékvámalapú vám
csökkentés a 65. sz COMEXhatározat II. mellékletével össz
hangban alkalmazandó, az
ecuadori beépített termék (Pro
ducto Ecuatoriano Incorporado
– PEI) százalékos aránya alap
ján, minimális vámtétel 5 %

7

8703900091

– – – – Hibridjárművek

35(*): 0 % csak a 0 és
2 000 cm3 közötti járművek;
10 % csak a 2 001 cm3 és
3 000 cm3 közötti járművek;
20 % a 3 001 és 4 000 cm3
közötti járművek;
35 % a 4 000 cm3 feletti jár
művek esetében

7

8703900092

– – – – Hibridjárművek Teljesen szétszerelt

14 és 18, a százalékban kifeje
zett értékvámalapú vámcsök
kentés a 65. sz COMEX-hatá
rozat II. mellékletével össz
hangban alkalmazandó, az
ecuadori beépített termék (Pro
ducto Ecuatoriano Incorporado
– PEI) százalékos aránya alap
ján, minimális vámtétel 5 %

7

8703900099

– Más

35

7

8704100080

– – Teljesen szétszerelt

3

0

8704100090

– – Más

15

0

8704211080

– – – – Teljesen szétszerelt

5 % – 9 %, a százalékban kife
jezett értékvámalapú vámcsök
kentés a 65. sz COMEX-hatá
rozat II. mellékletével össz
hangban alkalmazandó, az
ecuadori beépített termék (Pro
ducto Ecuatoriano Incorporado
– PEI) százalékos aránya alap
ján, minimális vámtétel 5 %

10

8704211090

––––

40

10

Más
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8704219080

– – – – Teljesen szétszerelt

0

0

8704219090

––––

10

10

8704221080

– – – – Teljesen szétszerelt

0

0

8704221090

––––

10

10

8704222080

– – – – Teljesen szétszerelt

0

0

8704222090

––––

10

10

8704229080

– – – – Teljesen szétszerelt

0

0

8704229090

––––

10

5

8704230080

– – – Teljesen szétszerelt

0

0

8704230090

– – – Más

10

5

8704311080

– – – – Teljesen szétszerelt

5 % – 9 %, a százalékban kife
jezett értékvámalapú vámcsök
kentés a 65. sz COMEX-hatá
rozat II. mellékletével össz
hangban alkalmazandó, az
ecuadori beépített termék (Pro
ducto Ecuatoriano Incorporado
– PEI) százalékos aránya alap
ján, minimális vámtétel 5 %

10

8704311090

––––

40

10

8704319080

– – – – Teljesen szétszerelt

0

0

8704319090

––––

10

10

8704321080

– – – – Teljesen szétszerelt

3

0

8704321090

––––

10

10

8704322080

– – – – Teljesen szétszerelt

3

0

8704322090

––––

15

10

8704329080

– – – – Teljesen szétszerelt

3

0

8704329090

––––

Más

10

10

8704900080

– – Teljesen szétszerelt

0

0

Más

Más

Más

Más

Más

Más

Más

Más
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8704900091

– – – Hibridjárművek

8704900092

– – – – Hibridjárművek Teljesen szétszerelt

8704900099

Alapvám

Kate
gória

35(*): 0 % csak a 0 és
2 000 cm3 közötti járművek;
10 % csak a 2 001 cm3 és
3 000 cm3 közötti járművek;
20 % a 3 001 és 4 000 cm3
közötti járművek;
35 % a 4 000 cm3 feletti jár
művek esetében

10

14 és 18, a százalékban kifeje
zett értékvámalapú vámcsök
kentés a 65. sz COMEX-hatá
rozat II. mellékletével össz
hangban alkalmazandó, az
ecuadori beépített termék (Pro
ducto Ecuatoriano Incorporado
– PEI) százalékos aránya alap
ján, minimális vámtétel 5 %

10

– – – Más

10

10

8705100000

– Daruskocsi

5

0

8705200000

– Fúrótoronnyal felszerelt gépkocsi

10

0

8705300000

– Tűzoltókocsi

10

5

8705400000

– Betonkeverő kocsi

10

0

8705901100

– – – Utcaseprő autó

10

0

8705901900

– – – Más

10

10

8705902000

– – Mozgó röntgenkocsi

5

0

8705909000

– – Más

10

0

8706001080

– – Teljesen szétszerelt

0

0

8706001090

– – Más

35

5

8706002180

– – – Teljesen szétszerelt

0

0

8706002190

– – – Más

10

0

8706002980

– – – Teljesen szétszerelt

0

0

8706002990

– – – Más

10

0

8706009180

– – – Teljesen szétszerelt

40(*): a százalékban kifejezett
értékvámalapú vámcsökkentés a
65. sz COMEX-határozat II.
mellékletével összhangban al
kalmazandó, az ecuadori beé
pített termék (Producto Ecua
toriano Incorporado – PEI)
százalékos aránya alapján, mi
nimális vámtétel 5 %

7
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8706009190

– – – Más

10

10

8706009280

– – – Teljesen szétszerelt

0

0

8706009290

– – – Más

10

10

8706009980

– – Teljesen szétszerelt

3

0

8706009991

– – – Hibridjárművek

0

0

8706009992

– – – Hibridjárművek Teljesen szétszerelt

0

0

8706009999

– – – Más

10

10

8707100000

– A 8703 vtsz. alá tartozó gépjárművekhez

15

10

8707901000

– – A 8702 vtsz. alá tartozó gépjárművekhez

15

10

8707909000

– – Más

15

10

8708100000

– Lökhárító és részei

15

10

8708210000

– – Biztonsági öv

15

0

8708291000

– – – Lehajtható kocsitető

15

10

8708292000

– – – Sárvédő, motorháztető, oldallemez, ajtó és
azok alkatrésze

15

10

8708293000

– – – Első rács (légnyílás, rostély)

15

10

8708294000

– – – Műszerfal

15

10

8708295000

– – – Keretes ablak; ablak, keretben is, elektromos
fűtőellenállással vagy elektromos csatlako
zóval felszerelve

15

10

8708299000

– – – Más

15

5

8708301000

– – Szerelt fékbetét

10

10

8708302100

– – – Fékdob

15

5

8708302200

– – – Pneumatikus fékrendszer

5

0

8708302300

– – – Hidraulikus fékrendszer

5

0

8708302400

– – – Szervofék

5

0
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8708302500

– – – Féktárcsa

5

5

8708302900

– – – Más alkatrész

10

0

8708401000

– – Sebességváltó

5

0

8708409000

– – Más

5

0

8708501100

– – – Meghajtótengelyek differenciálművel

5

0

8708501900

– – – Alkatrész

5

0

8708502100

– – – Nem meghajtó tengelyek

5

0

8708502900

– – – Alkatrész

5

0

8708701000

– – Kerekek, ezek alkatrészei

10

5

8708702000

– – Kerék díszítés (dísztárcsa) és más tartozék

10

5

8708801000

– – Gömbcsukló és alkatrészei

5

0

8708802000

– – Lengéscsillapító és alkatrészei

5

0

8708809000

– – Más

10

10

8708910000

– – Fűtőtest és részei:

10

5

8708920000

– – Hangtompítók (kipufogódobok) és kipufogó
csövek; ezek alkatrészei

10

5

8708931000

– – – Tengelykapcsoló

5

0

8708939100

– – – – Tárcsa

10

5

8708939900

––––

10

5

8708940000

– – Kormánykerekek, kormányoszlopok és kor
mányházak; ezek alkatrészei

5

5

8708950000

– – Biztonsági légzsákok felfújórendszerrel; ezek
alkatrészei

10

10

8708991100

––––

10

10

8708991900

– – – – Alkatrész

10

0

8708992100

– – – – Kardánhajtás

5

0

Más

Alváz
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8708992900

– – – – Alkatrész

5

0

8708993100

– – – – Mechanikus kormányrendszer

5

0

8708993200

– – – – Hidraulikus kormányrendszer

5

0

8708993300

– – – – Kormánymű

5

0

8708993900

– – – – Más alkatrész

5

0

8708994000

– – – Lánctalp és annak alkatrésze

5

0

8708995000

– – – Üzemanyagtartály

10

10

8708999600

– – – – Biztonsági öv feszítő és blokkolás érzé
kelő

5

5

8708999920

––– ––

Elektromos kábelkorbács a 8701-8705
vtsz. alá tartozó járművekhez

10

10

8708999990

––– ––

Más

10

10

8709110000

– – Elektromos

5

0

8709190000

– – Más

10

10

8709900000

– Alkatrész

10

0

8710000000

Harckocsi és más páncélozott harci jármű motor
ral, fegyverzettel is, alkatrésze

20

10

8711100010

– – Teljesen szétszerelt

0

0

8711100090

– – Más

30

10

8711200010

– – Teljesen szétszerelt

0

0

8711200090

– – Más

30

10

8711300010

– – Teljesen szétszerelt

0

0

8711300090

– – Más

30

10

8711400010

– – Teljesen szétszerelt

5

10
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8711400090

– – Más

30

10

8711500010

– – Teljesen szétszerelt

5

10

8711500090

– – Más

30

10

8711900010

– – Teljesen szétszerelt

5

10

8711900090

– – Más

30

10

8712000000

Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor
nélkül

30

10

8713100000

– Nem mechanikus meghajtású

0

0

8713900000

– Más

0

0

8714110000

– – Nyereg

10

10

8714190000

– – Más

10

10

8714200000

– Rokkantkocsihoz és más járműhöz fogyatékos
személy részére

0

0

8714910000

– – Váz és villa és ezek része

5

0

8714921000

– – – Kerékabroncs

5

0

8714929000

– – – Küllő

5

0

8714930000

– – Szabadon futó lánckerék és kerékagy, a kontra
fék és a kerékagyfék kivételével

10

0

8714940000

– – Fék, kontrafék és kerékagyfék, valamint ezek
alkatrésze

5

0

8714950000

– – Nyereg

10

0

8714960000

– – Pedál és forgattyús hajtószerkezet és részei

10

0

8714990000

– – Más

10

10

8715001000

– Gyermekkocsi és hasonló

20

10

8715009000

– Alkatrész

15

10

8716100000

– Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi lakás vagy
kempingezés céljára

20

10
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8716200000

– Önrakodó vagy önürítő mezőgazdasági pótkocsi és
félpótkocsi

20

7

8716310000

– – Tartálypótkocsi és -félpótkocsi

20

10

8716390000

– – Más

20

10

8716400000

– Más pótkocsi és félpótkocsi

20

10

8716801000

– – Kézikocsi

20

5

8716809000

– – Más

20

5

8716900000

– Alkatrész

5

0

8801000000

Léggömb és kormányozható léghajó; vitorlázóre
pülő, sárkányrepülő és más nem motoros légi
jármű

10

0

8802110000

– – Legfeljebb 2 000 kg öntömegű

5

0

8802120000

– – 2 000 kg-ot meghaladó öntömegű

5

0

8802201000

– – Repülőgép legfeljebb 5 700 kg maximális fel
szállási súllyal, a speciálisan katonai célra ké
szültek kivételével

5

5

8802209000

– – Más

0

0

8802301000

– – Repülőgép legfeljebb 5 700 kg maximális fel
szállási súllyal, a speciálisan katonai célra ké
szültek kivételével

5

0

8802309000

– – Más

5

0

8802400000

– 15 000 kg-ot meghaladó öntömegű repülőgép és
más légi jármű

5

0

8802600000

– Űrhajó (műbolygó, műhold is) és szuborbitális és
űrhajóhordozó rakéta

5

0

8803100000

– Légcsavar és rotor és ezek része

5

0

8803200000

– Futómű és részei

5

0

8803300000

– Más repülőgép– vagy helikopter-alkatrész

5

0
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8803900000

– Más

5

0

8804000000

– Ejtőernyő (kormányozható sikló- és gyalogernyő is)
és forgó (rotáló) ejtőernyő; mindezek alkatré sze és
tartozéka

5

0

8805100000

– Légijármű-indító szerkezet és alkatrésze; fedélzeti
leszállásfékező készülék vagy hasonló fékező
szerkezet és ezek alkatrésze

5

0

8805210000

– – Légicsata-szimulátor és alkatrésze

5

0

8805290000

– – Más

5

0

8901101100

– – – Legfeljebb 50 tonna

10

10

8901101900

– – – Más

5

10

8901102000

– – 1 000 tonnát meghaladó befogadóképességű

0

0

8901201100

– – – Legfeljebb 50 tonna

10

5

8901201900

– – – Más

5

5

8901202000

– – 1 000 tonnát meghaladó befogadóképességű

0

0

8901301100

– – – Legfeljebb 50 tonna

10

5

8901301900

– – – Más

5

5

8901302000

– – 1 000 tonnát meghaladó befogadóképességű

0

0

8901901100

– – – Legfeljebb 50 tonna

10

5

8901901900

– – – Más

5

5

8901902000

– – 1 000 tonnát meghaladó befogadóképességű

0

0

8902001100

– – Legfeljebb 50 tonna

10

5

8902001900

– – Más

5

0

8902002000

– 1 000 tonnát meghaladó befogadóképességű

0

0

8903100000

– Felfújható vízi jármű

30

10

8903910000

– – Vitorlás hajó, kisegítőmotorral is

30

10
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8903920000

– – Motorcsónak, a csónak külső oldalára felsze
relt motorral működő motorcsónak kivételé vel

30

10

8903991000

– – – Jetski

30

10

8903999000

– – – Más

20

10

8904001000

– Legfeljebb 50 tonna

10

5

8904009000

– Más

5

10

8905100000

– Kotróhajó

0

0

8905200000

– Úszó vagy víz alá süllyeszthető fúró- vagy kiter
melő berendezés

0

0

8905900000

– Más

0

0

8906100000

– Hadihajó

10

0

8906901010

– – – Legfeljebb 50 tonna

10

5

8906901090

– – – Más

5

5

8906909000

– – Más

5

0

8907100000

– Automatikusan felfúvódó úszó jármű

10

0

8907901000

– – Világítóbója

10

0

8907909000

– – Más

10

5

8908000000

Bontásra (szétszerelésre) szánt vízi jármű és más
úszószerkezet

0

0

9001100000

– Optikai szál, optikai szálból álló nyaláb és kábel

5

0

9001200000

– Polarizáló anyagból készült lap és lemez

5

0

9001300000

– Kontaktlencse

5

0

9001400000

– Szemüveglencse üvegből

10

0

9001500000

– Szemüveglencse más anyagból

10

0

9001900000

– Más

10

0
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9002110000

– – Fényképezőgéphez, vetítőgéphez vagy fény
képészeti nagyítóhoz vagy kicsinyítőhöz

10

0

9002190000

– – Más

5

0

9002200000

– Szűrő

5

0

9002900000

– Más

5

0

9003110000

– – Műanyagból

15

0

9003191000

– – – Nemesfémből vagy nemesfémmel bevont
(lemezelt) nem nemesfémből

15

0

9003199000

– – – Más

15

0

9003900000

– Alkatrész

5

0

9004100000

– Napszemüveg

30

5

9004901000

– – Védőszemüveg munkahelyi használatra

5

10

9004909000

– – Más

20

10

9005100000

– Távcső (két szemlencsés)

20

10

9005800000

– Más műszer

10

10

9005900000

– Alkatrész és tartozék (foglalat is)

10

10

9006100000

– Fényképezőgép nyomólemez vagy henger készí
tésére

5

0

9006300000

– Víz alatti használatra, légi felvételekre vagy belső
szervek orvosi vagy sebészeti vizsgálatára terve
zett speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy
kriminológiai célra összehasonlító fényképező
gép

5

0

9006400000

– Azonnal előhívó (polaroid) fényképezőgép

10

10

9006510000

– – Közvetlen keresővel (egylencsés visszatükrözés
[SLR]), legfeljebb 35 mm szélességű filmte
kercshez

10

10

9006521000

– – – Fix fókuszú

10

10

9006529000

– – – Más

10

10

9006531000

– – – Fix fókuszú

10

10
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9006539000

– – – Más

10

10

9006591000

– – – Fix fókuszú

10

10

9006599000

– – – Más

10

10

9006610000

– – Kisülési csővel működő („elektronikus”) villa
nófény–készülék

10

10

9006690000

– – Más

10

10

9006910000

– Fényképezőgéphez

10

10

9006990000

– – Más

10

10

9007110000

– – 16 mm-nél keskenyebb vagy super 8-as film
hez

10

10

9007190000

– – Más

10

0

9007201000

– – 35 mm-nél szélesebb filmhez

10

0

9007209000

– – Más

10

0

9007910000

– – Fényképezőgéphez

10

0

9007920000

– – Vetítőhöz

10

0

9008100000

– Diavetítő

10

0

9008200000

– Mikrofilm, mikrofiche- vagy egyéb mikroanyagleolvasó készülék, a másolatkészítésre alkalmas is

10

0

9008300000

– Más állóképvetítő

10

0

9008400000

– Fényképészeti (a mozgófényképészeti kivételével)
nagyító és kicsinyítő

10

0

9008900000

– Alkatrész és tartozék

5

0

9010100000

– Fényképészeti (mozgófényképészeti is) film vagy
papírtekercs automata előhívó berendezés és ké
szülék, vagy az előhívott filmet fotópapírte
kercsre átvivő automata készülék

5

0

9010500000

– Más fényképészeti (mozgófényképészeti is) be
rendezés és készülék laboratóriumi használatra;
negatívkiértékelő

10

0

1075

Megjegyzések

NANDIN
A 2007

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

9010600000

– Vetítővászon

10

0

9010900000

– Alkatrész és tartozék

0

0

9011100000

– Sztereoszkópikus mikroszkóp

0

0

9011200000

– Más mikroszkóp mikro-fényképezéshez, mikro
filmezéshez vagy mikrokép vetítéséhez

5

0

9011800000

– Más mikroszkóp

0

0

9011900000

– Alkatrész és tartozék

0

0

9012100000

– Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő ké
szülék

0

0

9012900000

– Alkatrész és tartozék

5

0

9013100000

– Fegyver célzótávcsöve; periszkóp; ebbe az áru
csoportba vagy a XVI. áruosztályba tartozó gép
hez, készülékhez, műszerhez vagy berendezés hez
tervezett teleszkóp, amely a gép vagy a mű szer
részét képezi

5

0

9013200000

– Lézer, a lézerdióda kivételével

5

0

9013801000

– – Nagyító

5

0

9013809000

– – Más

5

0

9013900000

– Alkatrész és tartozék

5

0

9014100000

– Iránykereső műszer (tájoló)

0

0

9014200000

– Légi- vagy űrnavigációs műszer és készülék (az
iránytű kivételével)

0

0

9014800000

– Más műszer és készülék

0

0

9014900000

– Alkatrész és tartozék

0

0

9015100000

– Távolságmérő

5

0

9015201000

– – Teodolit

5

0

9015202000

– – Tacheométer

5

0

9015300000

– Szintező

0

0
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9015401000

– – Elektromos vagy elektronikus

5

0

9015409000

– – Más

5

0

9015801000

– – Elektromos vagy elektronikus

5

0

9015809000

– – Más

5

0

9015900000

– Alkatrész és tartozék

5

0

9016001100

– – Elektromos

0

0

9016001200

– – Elektronikus

0

0

9016001900

– – Más

0

0

9016009000

– Alkatrész és tartozék

0

0

9017100000

– Rajzasztal és rajzgép, automata is

15

5

9017201000

– – Pantográf

0

0

9017202000

– – Rajzkészlet (matematikai készlet) és különálló
elemei

5

0

9017203000

– – Logarléc, logartárcsa és logarhenger

5

5

9017209000

– – Más

15

5

9017300000

– Mikrométer, körző és tolómérce

0

0

9017801000

– – Lineáris méréshez

10

0

9017809000

– – Más

5

0

9017900000

– Alkatrész és tartozék

5

0

9018110000

– – Elektrokardiográf

0

0

9018120000

– – Ultrahangos képfelbontó készülék

5

0

9018130000

– – Mágneses rezonancia leképező készülék

5

0

9018140000

– – Szcintigráfiai készülék

5

0
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9018190000

– – Más

5

0

9018200000

– Ultraibolya vagy infravörös sugárral működő ké
szülék

5

0

9018312000

– – – Műanyagból

5

0

9018319000

– – – Más

0

0

9018320000

– – Cső alakú fémtű és sebészeti tű

0

0

9018390000

– – Más

0

0

9018410000

– – Fogászati fúrógép, más fogászati felszereléssel
közös alapra szerelve is

5

10

9018491000

– – – Fogászati marófúró, csiszolókorong, fúró és
kefe

5

0

9018499010

– – – Fogászati szék fogászati felszereléssel, vagy
bármely e vtsz. alá sorolható más fogászat
ban használt készülék, beépítve

10

5

9018499020

– – – – Fogászati felszerelés talapzatra (alapra)
szerelve

5

5

9018499090

––––

5

5

9018500000

– Más szemészeti műszer és készülék

5

0

9018901000

– – Elektromos gyógyászati készülék

5

0

9018909000

– – Más

0

0

9019100000

– Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó
készülék; pszichológiai képességvizsgáló készü
lék

5

0

9019200000

– – Ózon-, oxigén-, aerosolterápiai készülék, mes
terséges lélegeztető vagy más gyógyászati léle
geztetőkészülék

0

0

9020000000

Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus ré
szekkel sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező
védőálarc kivételével

5

0

9021101000

– – Ortopédiai készülék

5

0

9021102000

– – Törésnél alkalmazható

5

0

9021210000

– – Műfog

15

0

Más
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9021290000

– – Más

5

0

9021310000

– – Mesterséges ízület

5

0

9021391000

– – – Szívbillentyű

5

0

9021399000

– – – Más

5

0

9021400000

– Nagyothalló-készülék, az alkatrész és tartozék
kivételével

5

0

9021500000

– Szívritmus-szabályozó készülék (pacemaker), az
alkatrész és tartozék kivételével

5

10

9021900000

– Más

10

10

9022120000

– – Komputertomográf készülék

5

0

9022130000

– – Más fogászati készülék

5

0

9022140000

– – Más, orvosi, sebészeti vagy állatorvosi célra

5

0

9022190000

– – Más célra

5

0

9022210000

– – Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi
célra

5

0

9022290000

– – Más célra

0

0

9022300000

– Röntgencső

5

0

9022900010

– – Vizsgáló- vagy kezelőasztal, szék és hasonló

5

10

9022900090

– – Más

15

10

9023001000

– Emberi vagy állati anatómia-modell

10

0

9023002000

– Mikroszkóp preparátum

10

0

9023009000

– Más

10

0

9024100000

– Fémvizsgáló gép és készülék

5

0

9024800000

– Más gép

0

0

9024900000

– Alkatrész és tartozék

0

0

9025111000

– – – Klinikai célra

5

0
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9025119000

– – – Más

0

0

9025191100

– – – – Pirométer

0

0

9025191200

– – – – Hőmérő a 87. árucsoportba tartozó jár
művekhez

5

0

9025191900

––––

5

0

9025199000

– – – Más

0

0

9025803000

– – Fajsúlymérő, sűrűségmérő, hidrométer és ha
sonló, folyadékban úszó mérőműszer

5

0

9025804100

– – – Higrométer és pszichrométer

0

0

9025804900

– – – Más

0

0

9025809000

– – Más

0

0

9025900000

– Alkatrész és tartozék

5

0

9026101100

– – – Üzemanyagmérő a 87. árucsoportba tar tozó
járművekhez

10

10

9026101200

– – – Szintjelző

0

0

9026101900

– – – Más

0

0

9026109000

– – Más

5

0

9026200000

– Nyomásmérő vagy -ellenőrző

5

0

9026801100

– – – Termoelemes hőmennyiségmérő

0

0

9026801900

– – – Más

0

0

9026809000

– – Más

0

0

9026900010

– – Üzemanyagmérőkhöz a 87. árucsoportba tar
tozó járművekhez

5

0

9026900020

– – a 87. árucsoportba tartozó járműveknél hasz
nált manométerekhez

5

0

9026900090

– – Más

10

0

9027101000

– – Elektromos vagy elektronikus

0

0

9027109000

– – Más

0

0

9027200000

– Kromatográf és elektroforézises műszer

0

0

Más
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9027300000

– Spektrométer, spektrofotométer és spektrográf,
amely optikai kisugárzással (ultraibolya, látható,
infravörös) működik

0

0

9027500010

– – Elektromos vagy elektronikus

10

0

9027500090

– – Más

0

0

9027802000

– – Polariméter, pH-mérő, turbidiméter, sótarta
lommérő és nyúlásmérő

5

0

9027803000

– – Füstérzékelő

5

0

9027809010

– – – Elektromos vagy elektronikus

5

0

9027809090

– – – Más

0

0

9027901000

– – Mikrotom

5

0

9027909000

– – Alkatrész és tartozék

0

0

9028100000

– Gázmérő

5

0

9028201000

– – Vízmérő

5

0

9028209000

– – Más

5

0

9028301000

– – Egyfázisú

15

10

9028309000

– – Más

15

10

9028901000

– – Elektromosáram-mérőhöz

5

0

9028909000

– – Más

5

0

9029101000

– – Taxióra

15

0

9029102000

– – Elektronikus termékszámláló

5

0

9029109000

– – Más

0

0

9029201000

– – Sebességmérő, az elektromos és elektronikus
kivételével

10

0

9029202000

– – Tachométer

5

0

9029209000

– – Más

0

0
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9029901000

– – Sebességmérőhöz

10

0

9029909010

– – – Taxiórákhoz

5

0

9029909090

– – – Más

0

0

9030100000

– Ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére
szolgáló műszer és készülék

5

0

9030200000

– Oszcilloszkópok és oszcillográfok

0

0

9030310000

– – Univerzális mérőműszer regisztráló nélkül

0

0

9030320000

– – Univerzális mérőműszer regisztrálóval

10

0

9030330000

– – Más műszer regisztráló nélkül

5

0

9030390000

– – Más műszer regisztrálóval

10

0

9030400000

– Más, kifejezetten telekommunikációs célra terve
zett műszer és készülék (pl. áthallásmérő, erősí
tésmérő műszer, torzítási együttható-mérő, pszo
fométer)

10

0

9030820000

– – Félvezető lemez vagy gyártmány mérésére vagy
ellenőrzésére

10

0

9030840000

– – Más műszer regisztrálóval

10

0

9030890000

– – Más

0

0

9030901000

– – Elektromos mennyiségek mérésére szolgáló
más műszerhez és készülékhez

0

0

9030909000

– – Más

0

0

9031101000

– – Elektronikus

10

0

9031109000

– – Más

10

0

9031200000

– Vizsgálópad (próbapad)

5

0

9031410000

– – Félvezető lemez vagy -eszköz vagy a félvezető
eszközök gyártásához használatos fotomaszk
vagy hajszálvonal hálózatos lemez ellenőrzésé re

10

0

9031491000

– – – Optikai összehasonlító, összehasonlító pad,
mérőpad, interferométer, optikai felületvizs
gáló, különbségérzékelővel felszerelt készü
lék, egyenesbe-állító teleszkóp, optikai mé
rőrács, mikrometrikus leolvasó készülék,
optikai goniométer vagy szögmérő és diopt
riamérő

10

0
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9031492000

– – – Profilvetítő

10

0

9031499000

– – – Más

10

0

9031802000

– – A 87. árucsoportba tartozó járművek motor ját
szabályozó készülék (szinkroszkóp)

10

0

9031803000

– – Planiméter

5

0

9031809000

– – Más

5

0

9031900000

– Alkatrész és tartozék

10

0

9032100000

– Termosztát

0

0

9032200000

– Manosztát (nyomásszabályozó)

0

0

9032810000

– – Hidraulikus vagy pneumatikus

5

0

9032891100

– – – – Legfeljebb 260 V feszültségig és legfeljebb
30 A áramerősségig

5

0

9032891900

––––

10

10

9032899000

– – – Más

0

0

9032901000

– – Termosztáthoz

5

0

9032902000

– – Feszültségszabályozóhoz

10

0

9032909000

– – Más

0

0

9033000000

A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer
vagy berendezés (ebben az árucsoportban másutt nem
említett) alkatrésze és tartozéka

10

0

9101110000

– – Csak mechanikus kijelzővel

20

10

9101190000

– – Más

20

10

9101210000

– – Automata

20

10

9101290000

– – Más

20

10

9101910000

– – Elektromosan működő

20

10

9101990000

– – Más

20

10

Más

1083

Megjegyzések

NANDIN
A 2007

Megnevezés

Alapvám

Kate
gória

9102110000

– – Csak mechanikus kijelzővel

20

10

9102120000

– – Csak opto-elektronikus kijelzővel

20

10

9102190000

– – Más

20

10

9102210000

– – Automata

20

10

9102290000

– – Más

20

10

9102910000

– – Elektromosan működő

20

10

9102990000

– – Más

20

10

9103100000

– Elektromosan működő

20

10

9103900000

– Más

20

10

9104001000

– A 87. árucsoportba tartozó járművekhez

20

0

9104009000

– Más

20

0

9105110000

– – Elektromosan működő

20

10

9105190000

– – Más

20

10

9105210000

– – Elektromosan működő

20

10

9105290000

– – Más

20

10

9105911000

– – – Óra elektromos órarendszerekhez (vezérlő és
vezérelt óra)

20

10

9105919000

– – – Más

20

10

9105990000

– – Más

20

10

9106100000

– Időszámláló; időregisztráló

10

0

9106901000

– – Parkolóóra

10

0

9106909000

– – Más

0

0

9107000000

Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szink
ronmotorral működő időkapcsoló

0

0
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9108110000

– – Csak mechanikus kijelzővel vagy a mechanikus
kijelző felszerelésére szolgáló szerkezettel el
látva

10

0

9108120000

– – Csak opto-elektronikus kijelzővel

10

0

9108190000

– – Más

10

0

9108200000

– Automata

10

0

9108900000

– Más

10

0

9109110000

– – Ébresztőórához

10

0

9109190000

– – Más

10

0

9109900000

– Más

5

0

9110110000

– – Teljes szerkezet nem összeszerelve vagy rész
ben összeszerelve (szerkezetkészlet)

10

0

9110120000

– – Nem teljes szerkezet, összeszerelve

10

0

9110190000

– – Nyers szerkezet

10

0

9110900000

– Más

10

0

9111100000

– Tok nemesfémből vagy nemesfémmel plattíro
zott fémből

25

0

9111200000

– Tok nem nemesfémből, arannyal vagy ezüsttel
lemezelve is

15

0

9111800000

– Más tok

15

0

9111900000

– Alkatrész

15

0

9112200000

– Tok

15

0

9112900000

– Alkatrész

10

0

9113100000

– Nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott
fémből

25

10

9113200000

– Nem nemesfémből, arannyal vagy ezüsttel le
mezelve is

20

10

9113901000

– – Műanyagból

20

10
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9113902000

– – Bőrből

20

10

9113909000

– – Más

20

10

9114100000

– Rugó, beleértve a hajszálrugót is

10

0

9114200000

– Kő

10

0

9114300000

– Számlap

10

0

9114400000

– Alaplemez és híd

10

0

9114900000

– Más

5

0

9201100000

– Pianínó

10

10

9201200000

– Versenyzongora

10

10

9201900000

– Más

10

10

9202100000

– Más vonós húros hangszer

10

10

9202900000

– Más

10

5

9205100000

– Rézfúvós hangszer

10

10

9205901000

– – Manuális orgona; harmónium és hasonló bil
lentyűs hangszer szabad fémsíppal

10

10

9205902000

– – Tangóharmonika és hasonló hangszer

10

5

9205903000

– – Szájharmonika

10

5

9205909000

– – Más

10

10

9206000000

Ütőhangszer (pl. dob, xilofon, cintányér, kaszta
nyetta, maraka)

10

5

9207100000

– Billentyűs hangszer, a tangóharmonika kivételé vel

10

10

9207900000

– Más

10

10

9208100000

– Zenélődoboz

20

10

9208900000

– Más

10

10
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9209300000

– Hangszerhúr

10

0

9209910000

– – Zongoraalkatrész és -tartozék

10

0

9209920000

– – A 9202 vtsz. alá tartozó hangszerek alkatré
szei és tartozékai

10

0

9209940000

– – A 9207 vtsz. alá tartozó hangszerek alkatré
szei és tartozékai

10

0

9209990000

– – Más

10

0

9301110000

– – Önjáró

30

5

9301190000

– – Más

30

5

9301200000

– Rakétakilövők; lángszórók; gránátvetők; torpe
dócsövek és hasonló kilövő eszközök

30

5

9301901000

– – Hosszú lőfegyver sima furatú csővel, teljesen
automata

30

5

9301902100

– – – Zárral

30

5

9301902200

– – – Félautomata

30

5

9301902300

– – – Automata

30

5

9301902900

– – – Más

30

5

9301903000

– – Gépfegyver

30

5

9301904100

– – – Automata pisztoly

30

5

9301904900

– – – Más

30

5

9301909000

– – Más

30

5

9302001000

– Revolver

30

10

9302002100

– – Félautomata

30

10

9302002900

– – Más

30

10

9302003000

– Többcsövű pisztoly

30

10
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9303100000

– Elöltöltős lőfegyver

30

10

9303201100

– – – Ismétlő

30

10

9303201200

– – – Félautomata

30

10

9303201900

– – – Más

30

10

9303202000

– – Más többcsövű hosszú csövű lőfegyver sima
furatú, a sörétes és a golyós puska kombináci
ója is

30

10

9303209000

– – Más

30

10

9303301000

– – Egycsövű

30

10

9303302000

– – Félautomata

30

10

9303309000

– – Más

30

10

9303900000

– Más

30

0

9304001000

– Sűrített levegővel működő

30

10

9304009000

– Más

20

0

9305101000

– – Kilövő mechanizmus

25

10

9305102000

– – Tokszerkezet és alap

25

10

9305103000

– – Cső

25

10

9305104000

– – Csappantyú, csapszeg és visszarúgás csök
kentő

25

10

9305105000

– – Töltőszerkezet és részei

25

10

9305106000

– – Hangtompító és alkatrészei

25

10

9305107000

– – Tus, markolat és zárnyelv

25

10

9305108000

– – Tolattyú (pisztolyhoz) és henger (revolverhez)

25

10

9305109000

– – Más

25

10

9305210000

– – Sörétes fegyvercső

25

10

9305291000

– – – Kilövő mechanizmus

25

10
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9305292000

– – – Tokszerkezet és alap

25

10

9305293000

– – – Huzagolt cső

25

10

9305294000

– – – Csappantyú, csapszeg és visszarúgás csök
kentő

25

10

9305295000

– – – Töltőszerkezet és részei

25

10

9305296000

– – – Hangtompító és alkatrészei

25

10

9305297000

– – – Töltényűr fedele és alkatrésze

25

10

9305298000

– – – Töltényűr, závár és závártok

25

10

9305299000

– – – Más

25

10

9305911100

– – – – Kilövő mechanizmus

25

0

9305911200

– – – – Tokszerkezet és alap

25

5

9305911300

––––

25

5

9305911400

– – – – Csappantyú,
csökkentő

25

5

9305911500

– – – – Töltőszerkezet és részei

25

5

9305911600

– – – – Hangtompító és alkatrészei

25

5

9305911700

– – – – Töltényűr fedele és alkatrésze

25

5

9305911800

– – – – Töltényűr, závár és závártok

25

5

9305911900

––––

25

5

9305919000

– – – Más

25

5

9305990000

– – Más

25

0

9306210000

– Töltény sörétes fegyverhez

30

10

9306291000

– – Sörét

30

10

9306299000

– – – Alkatrész

25

10

9306302000

– – Töltény szegecselő vagy hasonló szerszámhoz
vagy rögzített závárzatú vágóhídi pisztolyhoz

30

10

9306303000

– – Más töltény

30

10

Cső
csapszeg és

visszarúgás

Más
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9306309000

– – Alkatrész

25

10

9306901100

– – – Katonai fegyverekhez

30

10

9306901200

– – – Szigony szigonyvetőhöz

30

10

9306901900

– – – Más

30

10

9306909000

– – Alkatrész

25

10

9307000000

Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, és
ezek alkatrésze, és hüvelye és tartója is

30

10

9401100000

– Ülés légi járműhöz:

20

10

9401200000

– Ülés gépjárműhöz

20

10

9401300000

– Forgó ülőbútor változtatható ülésmagassággal

30

10

9401400000

– Ággyá átalakítható ülőbútor, a kerti ülőbútor vagy
kempingfelszerelés kivételével

25

10

9401510000

– – Bambusznádból vagy rotangnádból

25

10

9401590000

– – Más

25

10

9401610000

– – Kárpitozott

25

10

9401690000

– – Más

25

10

9401710000

– – Kárpitozott

25

10

9401790000

– – Más

25

10

9401800000

– Más ülőbútor

30

10

9401901000

– – Döntőszerkezet ülőbútorhoz

15

10

9401909000

– – Más

25

10

9402101000

– – Fogorvosi szék

15

10

9402109000

– – Más

15

10

9402901000

– – Műtőasztal és alkatrésze

15

10

9402909000

– – Más bútor és részei

15

10
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9403100000

– Hivatali fémbútor

25

10

9403200000

– Más fémbútor

30

10

9403300000

– Hivatali fabútor

30

10

9403400000

– Fa konyhabútor

25

10

9403500000

– Fa hálószobabútor

25

10

9403600000

– Más fabútor

30

10

9403700000

– Műanyag bútor

30

10

9403810000

– – Bambusznádból vagy rotangnádból

25

10

9403890000

– – Más

25

10

9403900000

– Alkatrész

25

10

9404100000

– Ágybetét (matractartó)

20

10

9404210000

– – Habgumiból vagy műanyag szivacsból, be
vonva is

30

10

9404290000

– – Más anyagból

30

10

9404300000

– Hálózsák

20

10

9404900000

– Más

20

10

9405101000

– – Speciálisan műtőbe vagy fogorvosi rendelőbe
(árnyék nélküli vagy árnyékot szétszóró, szcia
litikus lámpa)

5

10

9405109000

– – Más

20

10

9405200000

– Elektromos asztali-, íróasztali-, éjjeliszekrényvagy állólámpa

30

10

9405300000

– Karácsonyfaégő-készlet

20

10

9405401000

– – Közterület világítására

20

10

9405402000

– – Fényár típusú

15

10

9405409000

– – Más

15

10
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9405501000

– – Túlnyomásos folyékony tüzelőanyag

20

10

9405509010

– – – Bányászatban használt biztonsági lámpa

5

10

9405509090

– – – Más

20

10

9405600000

– Megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és
hasonlók

20

10

9405910000

– – Üvegből

15

10

9405920000

– – Műanyagból

15

10

9405990000

– – Más

25

10

9406000000

Előre gyártott épületek

20

10

9503001000

– Triciklik, rollerek, pedálos autók és hasonló ke
rekes játékok; játék babakocsik

30

10

9503002210

– – Mentális egészségre ártalmas

20

10

9503002290

– – Más

20

10

9503002800

– – Ruházati cikk, ruházati kellék, lábbeli és fej
fedő

20

10

9503002900

– – Rész és más tartozék

20

10

9503003000

– Csökkentett méretű („méretarányos”) modellek és
szórakozásra szánt hasonló modellek, működő is

30

10

9503004000

– Mindenféle kirakós játék

30

10

9503009100

– – Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más tarto
zékai

20

10

9503009200

– – Építőjáték

30

10

9503009300

– – Állat vagy nem ember formájú játék

20

10

9503009400

– – Hangszer

20

10

9503009500

– – Készletben

30

10

9503009600

– – Más, motorral

20

10
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9503009900

– – Más

30

10

9504100000

– Tévéhez kapcsolható videojáték

30

10

9504200000

– Biliárd mindenféle felszerelése és tartozéka

30

10

9504301000

– – Ügyességi vagy szerencsejáték

30

7

9504309000

– – Más

30

5

9504400000

– Kártya

20

10

9504901000

– – Sakk és dáma

20

10

9504902000

– – Tekepálya–felszerelés, automata is

20

10

9504909100

– – – Ügyességi vagy szerencsejáték

20

10

9504909900

– – – Más

20

10

9505100000

– Karácsonyi ünnepre használt cikk

20

10

9505900000

– Más

20

10

9506110000

– – Sítalp

20

10

9506120000

– – Síkötés (sítalprögzítő)

20

10

9506190000

– – Más

20

10

9506210000

– – Széllovas

20

10

9506290000

– – Más

20

10

9506310000

– – Golfütő, komplett

20

10

9506320000

– – Labda

20

10

9506390000

– – Más

20

10

9506400000

– Asztalitenisz-felszerelés

20

10

9506510000

– – Teniszütő, húrral ellátva is

20

10
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9506590000

– – Más

20

10

9506610000

– – Teniszlabda

20

10

9506620000

– – Felfújható

20

10

9506690000

– – Más

20

10

9506700000

– Jégkorcsolya és görkorcsolya, beleértve a korcso
lyával felszerelt cipőt is

20

10

9506910000

– – Tornatermi, atlétikai, valamint általános fizikai
gyakorlathoz használt felszerelés

30

10

9506991000

– – – Baseball és softball felszerelés, a labda kivé
telével

20

10

9506999000

– – – Más

20

10

9507100000

– Horgászbot

20

10

9507200000

– Halhorog, megerősítő zsineggel is

20

10

9507300000

– Horgászorsó

20

10

9507901000

– – Horgászathoz

20

5

9507909000

– – Más

20

10

9508100000

– Vándorcirkusz és vándorállatkert

15

0

9508900000

– Más

15

0

9601100000

– Megmunkált elefántcsont és elefántcsontból ké
szült áru

20

10

9601900000

– Más

20

10

9602001000

– Zselatin kapszula orvosság számára

5

10

9602009000

– Más

20

10

9603100000

– Seprű, kefe és ecset, vesszőből vagy más növényi
eredetű anyagból, egybekötve, fogóval is

20

10

9603210000

– – Fogkefe, beleértve a műfogsortisztító kefét is

30

10
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9603290000

– – Más

20

10

9603301000

– – Művészecset

20

10

9603309000

– – Más

20

10

9603400000

– Festék, falfesték, lakk vagy hasonló felvitelére
szolgáló kefe és ecset (a 9603 30 alszám alá tar
tozó ecset kivételével), szobafestő párna és hen
ger

20

10

9603500000

– Gép, készülék vagy jármű alkatrészét képező más
kefe

20

0

9603901000

– – Kefe, seprű vagy ecset előállításához előkészí
tett csomó és nyaláb

15

10

9603909000

– – Más

15

10

9604000000

Kézi szita és rosta

15

0

9605000000

Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipővagy ruhatisztításhoz

20

10

9606100000

– Franciakapocs, patentkapocs és patent és ezek
részei

5

10

9606210000

– – Műanyagból, textillel nem bevonva

15

10

9606220000

– – Nem nemesfémből, textillel nem bevonva

15

10

9606291000

– – – Taguából (növényi elefántcsont utánzat)

15

10

9606299000

– – – Más

15

10

9606301000

– – Műanyagból vagy taguából (növényi elefánt
csont utánzat)

15

10

9606309000

– – Más

15

10

9607110000

– – Nem nemesfém zárszemekkel

5

10

9607190000

– – Más

5

10

9607200000

– Alkatrész

5

10

9608101000

– – Golyóstoll

30

10
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9608102100

– – – Golyóstoll hegye, golyóval is

0

0

9608102900

– – – Más

20

10

9608201000

– – Filcvégű toll és jelző

30

10

9608209000

– – Alkatrész

20

10

9608310000

– – Tuskihúzó toll

20

10

9608390000

– – Más

30

10

9608400000

– Töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza

30

10

9608500000

– Előbbi alszámok alá tartozó árukból kettő vagy
több, készletben

20

10

9608600000

– Golyóstollbetét, amely golyóshegyből és tintatar
tályból áll

20

10

9608910000

– – Tollhegy és tollhegycsúcs

15

10

9608990000

– – Más

15

10

9609100000

– Ceruza és rajzkréta merev hüvelybe ágyazott bél lel

30

10

9609200000

– Ceruzabél, fekete vagy színes

15

10

9609900000

– Más

20

10

9610000000

Palatábla és tábla, író– vagy rajztábla, kerettel vagy
anélkül

20

10

9611000000

Kézi használatú kelet-, pecsételő- vagy számozóbé
lyegző és hasonló (beleértve a címkenyomtató vagy
-domborító készüléket is); kézi működtetésű össze
tett fémbélyegző és ilyen összetett fémbélyegzőkből
álló kézinyomda

5

0

9612100000

– Szalag

15

0

9612200000

– Bélyegzőpárna

5

0

9613100000

– Zseböngyújtó, gáztöltésű, újra nem tölthető

30

10
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9613200000

– Zseböngyújtó, gáztöltésű, újratölthető

20

10

9613800000

– Más gyújtó

5

10

9613900000

– Alkatrész

20

10

9614000000

Pipa (pipafej is), és szivar– és cigarettaszipka és
ezek részei

20

5

9615110000

– – Keménygumiból vagy műanyagból

20

10

9615190000

– – Más

20

10

9615900000

– Más

20

10

9616100000

– Illatszer- és hasonló szóró testápolási célra, és
ezekhez szerelék és szórófej

30

10

9616200000

– Púderpamacs és párna test- vagy szépségápoló
készítmény felviteléhez

20

10

9617000000

Hőpalack és egyéb vákuumos edény tokkal együtt;
ezek alkatrésze, az üvegbetét kivételével

20

10

9618000000

Szabó- és ruhakészítő próbababa, és más cikk; au
tomata és más mozgó figura kirakatkészítéshez

15

5

9701100000

– Festmény, rajz és pasztellkép

20

10

9701900000

– Más

20

10

9702000000

Eredeti metszet, nyomat és litográfia (kőnyomat)

20

10

9703000000

Eredeti szobrok és szobrászművészeti alkotás, bár
milyen anyagból

20

10

9704000000

Posta- vagy illetékbélyeg, lebélyegzett postabélyeg,
első napi bélyegzéssel ellátott boríték, postai papír
áru (bélyeges papír) és hasonló, érvénytelenítve
vagy postatiszta, a 4907 vtsz. alá tartozó kivételé
vel

20

10

9705000000

Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, tör
ténelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnog
ráfiai vagy numizmatikai gyűjtemény és gyűjte
ménydarab

20

10

9706000000

Száz évnél idősebb régiség

20

10”
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VI. MELLÉKLET

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről Kolumbia és Peru közötti
kereskedelmi megállapodás II. melléklete a következőképpen módosul:
1. a tartalomjegyzék a következőképpen módosul:
a) a függelékek jegyzékében az 5. függelék címe helyébe a következő szöveg lép:

„5. függelék: Az Európai Unió Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból származó termékek
tekintetében az 5. cikkről szóló nyilatkozata b) albekezdésének hatálya alá tartozó
termékek”.;
b) a „Nyilatkozatok a származó termékek fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló
II. melléklethez” listája helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Unió nyilatkozata a Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból származó termékek
tekintetében a II. melléklet 5. cikkéről
Kolumbia, Ecuador és Peru együttes nyilatkozata az Európai Unióból származó termékek
tekintetében a II. melléklet 5. cikkéről
Együttes nyilatkozat az Andorrai
Hercegségről Együttes nyilatkozat San
Marino Köztársaságról
Együttes nyilatkozat a „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az
igazgatási együttműködés módszereiről szóló II. mellékletben szereplő származási szabályok
felülvizsgálatáról”.
2. Az 1. cikkben a negyedik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„— „illetékes hatóságok, illetve vámhatóságok”: a következő kormányzati szervek:
a) Kolumbia tekintetében a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vagy a Dirección de Impuestos de
Aduanas Nacionales, illetve jogutódjaik;
b) Ecuador tekintetében a Ministerio de Comercio Exterior vagy a Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
(SENAE), illetve jogutódjai;
c) Peru tekintetében a Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, illetve jogutódjai; továbbá
d) az Európai Unió tekintetében a tagállami vámhatóságok.”.
3. A 36. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„3. Az exportőrnek vagy meghatalmazott képviselőjének az EUR.1 szállítási bizonyítványok
2. rovatában vagy a számlanyilatkozatokon fel kell tüntetnie a „Kolumbia”, az „Ecuador”
vagy a „Peru”, valamint a „Ceuta és Melilla” szavakat. Továbbá a Ceutából és Melillából
származó termékek esetében ezt az EUR.1 szállítási bizonyítványok 4. rovatában vagy a
számlanyilatkozatokon is jelezni kell.”.
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4. A 2A. függelék a következőképpen módosul:
a) az 1. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„1. megjegyzés
A következő szabály az alábbi éves országonkénti kvóták keretén belül származást
eredményez az Európai Unióból Kolumbiába, Ecuadorba vagy Peruba exportált áruknak:
HR-vámtari
faszám

A termék megnevezése

(1)

(2)

ex 0901

Pörkölt Arabica kávé

Nem származó anyagokon végrehajtott, származó minősítést eredmé
nyező megmunkálás vagy feldolgozás
(3) vagy (4)

Előállítás bármely vámtarifa
szám alá tartozó anyagból
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Kolumbia

Peru

Ecuador

120 metrikus tonna

30 metrikus tonna

110 metrikus tonna”;

b) a 3. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„3. megjegyzés
A következő szabály az alábbi éves országonkénti kvóták keretén belül származást
eredményez az Európai Unióból Kolumbiába, Ecuadorba vagy Peruba exportált áruknak:
HR-vámtari
faszám

A termék megnevezése

(1)

(2)

1805

Kakaópor, cukor vagy más éde
sítőanyag hozzáadása nélkül

Nem származó anyagokon végrehajtott, származó minősítést eredmé
nyező megmunkálás vagy feldolgozás
(3) vagy (4)

Előállítás a termékétől eltérő
bármely vámtarifaszám alá tar
tozó anyagból

Kolumbia

Peru

Ecuador

100 metrikus tonna

450 metrikus tonna

120 metrikus tonna”;

c) az 5. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„5. megjegyzés
A következő szabály az alábbi országonkénti éves kvóták keretén belül származást eredményez
a Kolumbiából, Ecuadorból vagy Peruból az Európai Unióba exportált áruknak:
HR-vámtari
faszám

A termék megnevezése

(1)

(2)

3920

Más műanyag lap, lemez, film,
fólia, szalag és csík, amely nem
porózus, nem erősített, nem la
minált vagy más anyagokkal
nem kombinált

Nem származó anyagokon végrehajtott, származó minősítést eredmé
nyező megmunkálás vagy feldolgozás
(3) vagy (4)

Előállítás a termékétől eltérő
bármely vámtarifaszám alá tar
tozó anyagból. A termékével
azonos vámtarifaszám alá tar
tozó anyagok azonban felhasz
nálhatók, feltéve, hogy összé
rtékük nem haladja meg a ter
mék gyártelepi árának 50 %-át

1100

Előállítás, melynek során a fel
használt anyagok összértéke
nem haladja meg a termék gyár
telepi árának 55 %-át

Kolumbia

Peru

Ecuador

15 000 metrikus tonna

15 000 metrikus tonna

15 000 metrikus tonna

Amennyiben az adott évben a fenti kvótamennyiségek több mint 75 %-a felhasználásra kerül, a
mennyiségeket az albizottságban felül kell vizsgálni, azok egyezményes megnövelésének
érdekében.”;
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d) a 7. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„7. megjegyzés
A következő szabály az alábbi országonkénti éves kvóták keretén belül származást eredményez
a Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból az EU-ba exportált áruknak:
HR-vámtari
faszám

A termék megnevezése

(1)

(2)

Nem származó anyagokon végrehajtott, származó minősítést eredmé
nyező megmunkálás vagy feldolgozás
(3) vagy (4)

6108.22

Női vagy leányka rövidnadrág, Előállítás az 5402 és az 5404
alsónadrág, szintetikus vagy vámtarifaszám alá tartozó nej
mesterséges szálból készült, lon- vagy elasztomerfonalból
kötött vagy hurkolt anyagból

6112.31

Férfi vagy fiú fürdőruha, szin Előállítás az 5402 és az 5404
tetikus szálból készült, kötött vámtarifaszám alá tartozó nej
vagy hurkolt anyagból
lon- vagy elasztomerfonalból

6112.41

Női vagy leányka fürdőruha, Előállítás az 5402 és az 5404
szintetikus szálból készült, kö vámtarifaszám alá tartozó nej
tött vagy hurkolt anyagból
lon- vagy elasztomerfonalból

6115.10

Kalibrált kompressziós haris Előállítás az 5402 és az 5404
nyaáru (pl. visszeres lábra való vámtarifaszám alá tartozó nej
harisnya) kötött vagy hurkolt lon- vagy elasztomerfonalból
anyagból

6115.21

Kötött vagy hurkolt anyagból Előállítás az 5402 és az 5404
készült, más harisnyanadrág és vámtarifaszám alá tartozó nej
harisnyák szintetikus szálakból, lon- vagy elasztomerfonalból
amelyben az egyágú fonal fi
nomsága kevesebb, mint 67 de
citex

6115.22

Kötött vagy hurkolt anyagból Előállítás az 5402 és az 5404
készült, más harisnyanadrág és vámtarifaszám alá tartozó nej
harisnyák szintetikus szálakból, lon- vagy elasztomerfonalból
amelyben az egyágú fonal fi
nomsága legalább 67 decitex

6115.30

Más női hosszú vagy térdharis Előállítás az 5402 és az 5404
nya, amelyben az egyágú fonal vámtarifaszám alá tartozó nej
finomsága kevesebb mint 67 lon- vagy elasztomerfonalból
decitex

6115.96

Egyéb, szintetikus szálakból

HR-vámtarifaszám

Előállítás az 5402 és az 5404
vámtarifaszám alá tartozó nej
lon- vagy elasztomerfonalból

Kolumbia
(metrikus tonna)

Peru
(metrikus tonna)

1102

Ecuador
(metrikus tonna)

6108.22

200

200

1103

200

Kolumbia
(metrikus tonna)

HR-vámtarifaszám

Peru
(metrikus tonna)

Ecuador
(metrikus tonna)

6112.31

25

25

25

6112.41

100

100

100

6115.10

25

25

25

6115.21

40

40

40

6115.22

15

15

15

6115.30

25

25

25

6115.96

175

175

175

Amennyiben az adott évben a fenti kvótamennyiségek több mint 75 %-a felhasználásra kerül, a
mennyiségeket az albizottságban felül kell vizsgálni, azok egyezményes megnövelésének
érdekében.”;

e) a 7. megjegyzés után a következő 7a. megjegyzést kell beilleszteni:

„7a. megjegyzés
A következő szabály származást eredményez az Ecuadorból az Európai Unióba és az Európai
Unióból Ecuadorba exportált áruknak:
HR-vámtari
faszám

Árumegnevezés

(1)

(2)

ex 6504

Toquilla szalmából készült ka
lap

A nem származó anyagokon végrehajtott olyan megmunkálás vagy
feldolgozás, amely származó minősítést eredményez
(3) vagy (4)

Előállítás, amely során az
1401. vámtarifaszám alá tar
tozó toquilla szalma szár
mazó”;

f) A 8. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„8. megjegyzés
A 2. függelékben az alábbi termékekre vonatkozó származási szabályok mindaddig
alkalmazandók, amíg az Európai Unió e termékekre fenntartja a 0 %-os kötött WTOvámtarifát. Amennyiben az Európai Unió növeli az ezen termékekre alkalmazandó kötött
WTO-vámtarifát, a következő szabály az alábbi országonkénti éves kvóták keretén belül
származást eredményez a Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból az Európai Unióba exportált
áruknak:
1104

HR-vámtari
faszám

A termék megnevezése

(1)

(2)

7209-től
7214-ig

Nem származó anyagokon végrehajtott, származó minősítést eredmé
nyező megmunkálás vagy feldolgozás
(3) vagy (4)

Síkhengerelt termék vasból Előállítás a termékétől eltérő Előállítás, amelynek során a fel
vagy ötvözetlen acélból; rúd bármely vámtarifaszám alá tar használt anyagok összértéke
vasból vagy ötvözetlen acélból
tozó anyagból
nem haladja meg a termék gyár
telepi árának 50 %-át

1105

HR-vámtari
faszám

A termék megnevezése

(1)

(2)

Nem származó anyagokon végrehajtott, származó minősítést eredmé
nyező megmunkálás vagy feldolgozás
(3) vagy (4)

7216-től
7217-ig

Szögvas, idomvas és szelvény Előállítás a termékétől eltérő
vasból, ötvözetlen acélból; hu bármely vámtarifaszám alá tar
zal vasból vagy ötvözetlen tozó anyagból
acélból

7304-től
7306-ig

Cső és üreges profil vasból vagy Előállítás a termékétől eltérő Előállítás, amelynek során a fel
bármely vámtarifaszám alá tar használt anyagok összértéke
acélból
tozó anyagból
nem haladja meg a termék gyár
telepi árának 50 %-át

7308

Szerkezet és részei vasból vagy Előállítás a termékétől eltérő
acélból; szerkezetben való fel bármely vámtarifaszám alá tar
használásra előkészített lemez, tozó anyagból
rúd, szögvas, idomvas, szel
vény, cső és hasonló termék
vasból vagy acélból

Előállítás, amelynek során a fel
használt anyagok összértéke
nem haladja meg a termék gyár
telepi árának 50 %-át

Előállítás, amelynek során a fel
használt anyagok összértéke
nem haladja meg a termék gyár
telepi árának 50 %-át

Kolumbia
(metrikus
tonna)

Peru
(metrikus
tonna)

Ecuador
(metrikus
tonna)

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vas
ból vagy ötvözetlen acélból, hidegen hengerelve (hid
egen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás
nélkül

100 000

100 000

100 000

7210

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vas
ból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve
vagy bevonva

100 000

100 000

100 000

7211

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű ter mék
vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozás, le mezelés
vagy bevonás nélkül

7212

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű ter mék
vasból vagy ötvözetlen acélból, plattírozva, le
mezelve vagy bevonva

100 000

100 000

100 000

7213

Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból,
szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

100 000

100 000

100 000

7214

Egyéb rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva,
melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva,
hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmun
kálva

100 000

100 000

100 000

7216

Szögvas, idomvas és szelvény vasból és ötvözetlen
acélból

100 000

100 000

100 000

HR-vámtari
faszám

A termék megnevezése

7209
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HR-vámtari
faszám

A termék megnevezése

Kolumbia
(metrikus
tonna)

Peru
(metrikus
tonna)

Ecuador
(metrikus
tonna)

7217

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból

50 000

50 000

50 000

7304

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

50 000

50 000

50 000

7305

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

50 000

50 000

50 000

7306

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

100 000

100 000

100 000

7308

Szerkezet és részei vasból vagy acélból; szerkezetben
való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas,
idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy
acélból

50 000

50 000

50 000

Amennyiben egy adott évben a kvóta 50 %-át elérik, a következő évre vonatkozó
mennyiséget 50 %-kal növelni kell. A számítás alapjául az előző éves kvótamennyiséget kell
venni. E mennyiségek, valamint a számítás alapja – a többi fél beleegyezése mellett – bármely
fél kérésére felülvizsgálhatók.”.

g) a 9. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„9. megjegyzés
A következő szabály az alábbi éves országonkénti kvóták keretén belül származást
eredményez az Európai Unióból Kolumbiába, Ecuadorba vagy Peruba exportált áruknak:
HR-vámtari
faszám

A termék megnevezése

(1)

(2)

7321

Nem származó anyagokon végrehajtott, származó minősítést eredmé
nyező megmunkálás vagy feldolgozás
(3) vagy (4)

Kályha (kisegítő kazánnal köz Előállítás a termékétől eltérő
ponti fűtés céljára is), konyhai bármely vámtarifaszám alá tar
tűzhely, tűzrostély, főzőlap, tozó anyagból
nyárssütő, parázstartó, gáz
gyűrű, tányérmelegítő és ház
tartásban használatos, nem
elektromos működésű hasonló
készülék, valamint ezek részei,
vasból vagy acélból

1107

Előállítás, amelynek során a fel
használt anyagok összértéke
nem haladja meg a termék gyár
telepi árának 50 %-át

7323

Asztali, konyhai vagy más ház Előállítás a termékétől eltérő
tartási áru, valamint ezek ré bármely vámtarifaszám alá tar
szei, vasból vagy acélból; vas- tozó anyagból
vagy acélgyapot; edénysúroló
párna, kesztyű és hasonló sú
rolásra, csiszolásra, vasból vagy
acélból
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Előállítás, amelynek során a fel
használt anyagok összértéke
nem haladja meg a termék gyár
telepi árának 50 %-át

HR-vámtari
faszám

A termék megnevezése

(1)

(2)

7325

Nem származó anyagokon végrehajtott, származó minősítést eredmé
nyező megmunkálás vagy feldolgozás
(3) vagy (4)

Más öntött áru vasból vagy
acélból

Előállítás a termékétől eltérő Előállítás, amelynek során a fel
bármely vámtarifaszám alá tar használt anyagok összértéke
nem haladja meg a termék gyár
tozó anyagból
telepi árának 50 %-át

HR-vámtarifaszám

Kolumbia

Peru

Ecuador

7321

20 000 egység

20 000 egység

20 000 egység

7323

50 000 metrikus tonna

50 000 metrikus tonna

50 000 metrikus tonna

7325

50 000 metrikus tonna

50 000 metrikus tonna

50 000 metrikus tonna

E mennyiségek a többi fél beleegyezése mellett bármely fél kérésére felülvizsgálhatók.”.
5. Az 5. függelék a következőképpen módosul:
a) a cím helyébe a következő szöveg lép:
„AZ EURÓPAI UNIÓ KOLUMBIÁBÓL, ECUADORBÓL ÉS PERUBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK TEKINTETÉBEN AZ
5. CIKKRŐL SZÓLÓ NYILATKOZATA b) ALBEKEZDÉSÉNEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK”;

b) Az (1) bekezdés bevezető szövege helyébe a következő szöveg lép:

„1. Az Európai Unió Kolumbiából, Ecuadorból és Peruból származó termékek vonatkozásában
az 5. cikkről szóló nyilatkozata b) albekezdésében meghatározott feltételek vonatkoznak a
következő, Peruból az Európai Unióba exportált termékek származásának meghatározására
az alábbi éves kvóták keretén belül:”.
6. „Az Európai Unió Peruból és Kolumbiából származó termékek tekintetében az 5. cikkről szóló nyilatkozata” cím
helyébe a következő szöveg lép:
„AZ EURÓPAI UNIÓ KOLUMBIÁBÓL, ECUADORBÓL ÉS PERUBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK TEKINTETÉBEN AZ 5.
CIKKRŐL SZÓLÓ NYILATKOZATA”.

7. „Peru és Kolumbia együttes nyilatkozata az Európai Unióból származó termékekkel összefüggésben az 5. cikk
tekintetében” cím a következőképpen módosul:
a) a cím helyébe a következő szöveg lép:
„KOLUMBIA, ECUADOR ÉS PERU EGYÜTTES NYILATKOZATA AZ EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ
TERMÉKEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ 5. CIKK TEKINTETÉBEN”;

b) a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„A Kolumbiai Köztársaság, az Ecuadori Köztársaság, valamint a Perui Köztársaság
kijelenti, hogy a „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási
együttműködés módszereiről szóló II. melléklet
(a továbbiakban: a melléklet) 5. cikke
1.bekezdése f) és g) pontjának albekezdései alkalmazásában:”.
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VII. MELLÉKLET

„C. SZAKASZ
ECUADOR

Az érintett áruk, valamint az importok küszöbmennyisége
E megállapodás 22. cikke és annak I. melléklete rendelkezéseinek ellenére (Vámlebontási
menetrend), Ecuador mezőgaz dasági védintézkedéseket alkalmazhat a 29. cikke szerint a következő
áruk esetében:
1. valamennyi alábbi vámtarifaszám esetében, ha az évi behozott mennyiség 200 metrikus tonna felett van:
Vámtarifasorok

Árumegnevezés

07031000

– Vöröshagyma és gyöngyhagyma

07133190

– – – Más (bab)

07133290

– – – Más

07133391

– – – – Fekete

07133392

– – – – Kanárimag

07133399

– – – Más (más bab)

07133991

– – – – Lima paszulybab (Phaseolus lunatus)

07133992

– – – – Tehénbab (szembab) (Vigna unguiculata)

07133999

––––

Más

2. a következő L4 kategóriába tartozó vámtarifasorokra, az alább részletezett módon:
Vámtarifasorok

Behozatali küszöbmennyiség (metrikus
tonna)

Év

04064000
04069040
04069050
04069060 A
Hatálybalépés

Arányos kontingens + 20 %

1

1 260

2

1 320

3

1 380

4

1 440

5

1 500

1110

6

1 560

7

1 620

1111

Vámtarifasorok

Behozatali küszöbmennyiség (metrikus
tonna)

Év

8

1 680

9

1 740

10

1 800

11

1 860

12

1 920

13

1 980

14

2 040

15

2 100

16

2 160

17

2 210”
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VIII. MELLÉKLET

„1. függelék
ILLETÉKES HATÓSÁGOK

1. Az EU-fél illetékes hatóságai

Az ellenőrzési hatásköröket az uniós tagállamok nemzeti szolgálatai és az Európai Bizottság
megosztva gyakorolja. E tekintetben a következő rendelkezések alkalmazandók:
a) a Kolumbiába és/vagy Ecuadorba és/vagy Peruba irányuló kivitel tekintetében az Európai Unió tagállamai felelősek a
termelés feltételeinek és eljárásainak ellenőrzéséért, ideértve a törvényben meghatározott ellenőrzéseket, valamint az
importáló Fél által megállapított előírásoknak és követelményeknek való megfelelést igazoló egészségügyi (vagy
állatjóléti) bizonyítványok kiállítását.
b) a Kolumbiából és/vagy Ecuadorból és/vagy Peruba származó behozatal tekintetében az Európai Unió tagállamai
felelősek annak ellenőrzéséért, hogy e behozatalok megfelelnek-e az Európai Unió által megállapított behozatali
feltételeknek;
c) az Európai Bizottság felelős az általános összehangolásért, a vizsgálati rendszerek vizsgálatáért és ellenőrzéséért,
valamint az Európai Unión belül a normák és követelmények egységes alkalmazásának biztosításához szükséges
jogszabályi intézkedésekért.

2 Kolumbia illetékes hatóságai

Az ellenőrzési és felügyeleti feladatokat az Instituto Colombiano Agropecuario (a továbbiakban:
ICA) és az Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (a továbbiakban:
INVIMA) együttesen látja el, a jogszabályok alapján rájuk ruházott hatásköröknek megfelelően. E
tekintetben a következő rendelkezések alkalmazandók:
a) az Európai Unió tagállamaiba irányuló kivitel tekintetében az ICA és az INVIMA felelős az egészségügyi és
növény-egészségügyi feltételek és eljárások felügyeletéért és ellenőrzéséért, ideértve a törvényben meghatározott el
lenőrzéseket, valamint az importáló Fél által megállapított előírásoknak és követelményeknek való megfelelést igazoló
egészségügyi és növény-egészségügyi bizonyítványok kiállítását;
b) az Európai Unió tagállamaiból Kolumbiába irányuló behozatal tekintetében az ICA és az INVIMA felelős annak el
lenőrzéséért, hogy e behozatalok megfelelnek-e a megállapított behozatali feltételeknek, ideértve az ellenőrzéseket,
továbbá az Európai Unió tagállamai által kiállított, a hatályos kolumbiai előírásoknak és behozatali követelmé nyeknek
való megfelelést igazoló egészségügyi és növény-egészségügyi bizonyítványok kiállítását;
c) hatáskörén belül az ICA és az INVIMA felelős az ellenőrzési rendszerek átfogó összehangolásáért, ellenőrzéséért és
vizsgálatáért.

3. Peru illetékes hatóságai
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Peru egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekben illetékes hatóságai az alábbi intézmények:
a) Servicio Nacional de Sanidad Agrária (a továbbiakban: SENASA)
b) Dirección General de Salud Ambiental (a továbbiakban: DIGESA)
c) Ministerio de Salud
d) Instituto Tecnológico Pesquero (a továbbiakban: ITP)
e) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (a továbbiakban: MINCETUR).

1114

4. Ecuador illetékes hatóságai

Ecuador egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekben illetékes hatóságai az alábbi
intézmények:
a) Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD)
b) Instituto Nacional de Pesca (INP)
c) Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), valamint
d) Ministerio de Comercio Exterior (MCE).”.
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IX. MELLÉKLET
„B. SZAKASZ
UNIÓS FÉL

A következő rövidítések használatosak:
AT Ausztria
BE Belgium
BG Bulgária
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország
DK Dánia
ES Spanyolország
EE Észtország
EU Európai Unió, ideértve minden tagállamát
FI Finnország
FR Franciaország
EL Görögország
HR Horvátország
HU Magyarország
IE Írország
IT Olaszország
LV Lettország
LT Litvánia
1116

LU Luxembourg
MT Málta
NL Hollandia
PL Lengyelország
PT Portugália
RO Románia
SK Szlovákia
SI Szlovénia
SE Svédország
UK Egyesült Királyság
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1. Az alábbi kötelezettségvállalások listája tünteti fel e megállapodás 114. cikke alapján liberalizált gazdasági tevékeny
ségeket és – fenntartásokkal – azokat a piacra jutási és nemzeti elbánási korlátozásokat, amelyek az aláíró andoki
országok vállalkozásaira és befektetőire vonatkoznak a megfelelő ágazatokban. A lista az alábbi elemekből áll:
a) az első oszlopban találhatók azok az ágazatok vagy alágazatok, amelyekben a Fél kötelezettséget vállal, illetve a
liberalizáció azon terjedelme, amelyre a fenntartások vonatkoznak és
b) a második oszlop pedig az alkalmazandó fenntartásokat tünteti fel.

Ha a b) albekezdésben említett oszlop csak európai uniós tagállamokra jellemző fenntartásokat
tartalmaz, az abban nem említett európai uniós tagállamok fenntartás nélküli kötelezettségeket
vállalnak az érintett ágazatban. (1)
Az alábbi listában nem említett ágazatok és alágazatok nem esnek kötelezettségvállalás alá.
2. Az egyes ágazatok és alágazatok azonosításakor
a) az „ISIC rev 3.1” a gazdasági tevékenységek ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott nemzetközi ágazati
osztályozási rendszere (Statistical Papers, M sorozat, 4. sz., ISIC REV 3.1, 2002) és
b) a „CPC” az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M sorozat,

77. sz., CPC prov, 1991.); és

c) a „CPC ver. 1.0” az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi termékosztályozás
(Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998).
3. Az alábbi lista nem tartalmaz olyan képesítési követelményekkel és eljárásokkal, műszaki szabványokkal, engedé lyezési
követelményekkel és eljárásokkal kapcsolatos intézkedéseket, amelyek e megállapodás 112. és 113. cikke értelmében nem
korlátozzák a piacra jutást vagy nemzeti elbánást. Az ilyen intézkedések (pl. engedélyszerzési kötele zettség, egyetemes
szolgáltatási kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák
kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is, megkülönböztetésmentességi követelmények, bizonyos tevékenységek
végzésének tilalma környezetvédelmi övezetekben vagy kiemelt történelmi vagy művészeti jelentőségű területeken) még
akkor is minden esetben vonatkoznak az aláíró andoki országok befektetőire, ha nem szerepelnek a listában.
4. E megállapodás 107. cikkének 3. bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Felek által nyújtott
támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.
5. E megállapodás 112. cikkével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a letelepedés jogi formájának típusaival
kapcsolatos megkülönböztetésmentességi követelményeket.
6. A kötelezettségvállalások listájából eredő jogok és kötelezettségek nem automatikusak, így ezek sem közvetlen, sem
közvetett módon nem ruháznak jogokat természetes vagy jogi személyekre.

(1) Amennyiben egy adott ágazatban nincsenek csak európai uniós tagállamokra jellemző fenntartások, az nem sérti az esetlegesen
alkalmazandó horizontális fenntartásokat vagy az egész Európai Unióra kiterjedő ágazati fenntartásokat.

1118

VALAMENNYI ÁGAZAT

A fenntartások leírása

Ingatlan
HU

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Földtulajdon és ingatlantulajdon
szerzése külföldi beruházók esetében korlátozott. (1)
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Közüzemi szolgáltatások
EU: A nemzeti vagy helyi szinten közüzemi szolgáltatásnak tekintett gazdasági tevékenységekre állami monopóliumok vagy
magánüzemeltetőkre ruházott kizárólagos jogok vonatkozhatnak (2)

A letelepedés típusai
EU: Az azoknak a (harmadik országbeli vállalkozások) leányvállalatainak biztosított elbánást, amelyek egy európai uniós
tagállam jogával összhangban alakultak meg, és ahol a leányvállalatok létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyin tézési
helye vagy üzleti tevékenységének fő helye az Európai Unió területén van, nem terjesztik ki egy harmadik ország beli
vállalkozás által egy európai uniós- tagállamban létrehozott fióktelepekre vagy képviseletére.
BG: A fióktelepek létrehozása engedélyhez kötött.
EE: Az igazgatótanács tagjai legalább felének az Európai Unióban lakóhellyel kell rendelkeznie.

FI: Egy finn betéti társaság vagy korlátlan felelősségű társaság partnereként kereskedelmet folytató külföldinek kereske delmi
engedélyre van szüksége, és állandó tartózkodási helyének az Európai Unióban kell lennie. A távközlési szolgálta tások
kivételével valamennyi ágazatban az igazgatóság rendes és helyettes tagjai legalább felének állampolgársággal és tartózkodási
hellyel kell rendelkeznie. Bizonyos vállalkozások azonban mentességet kaphatnak. Amennyiben egy kül földi szervezet egy
fióktelep finnországi alapításán keresztül akar kereskedelmi vagy üzleti tevékenységet folytatni, keres kedelmi engedély
szükséges. Külföldi szervezetnek vagy olyan magánszemélynek, aki nem európai uniós állampolgár, engedélyre van szüksége
ahhoz, hogy korlátolt felelősségű társaság alapítójaként járjon el. A távközlési szolgáltatások esetében az alapítók felénél és az
igazgatóság tagjainak felénél lakóhely szükséges. Amennyiben az alapító jogi személy, annak illetőséggel is rendelkeznie kell.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja
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IT: Az ipari, kereskedelmi és kisüzemi tevékenység felvételéhez tartózkodási engedély és a tevékenység folytatására vo
natkozó egyedi engedély szükséges.
BG, PL: A képviseleti iroda működési köre csak az iroda által képviselt külföldi anyavállalkozás reklámozására és pro
móciójára terjedhet ki.

2016.12.24.
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PL: A pénzügyi szolgáltatások kivételével nincs kötelezettségvállalás a fióktelepekre. Európai Unión kívüli befektetők csak
betéti társaság, korlátolt felelősségű részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság formájában kezdhetnek meg
és folytathatnak gazdasági tevékenységeket (jogi szolgáltatások esetében pedig csak bejegyzett társulás és betéti társaság
formájában).
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SE (csak Ecuador esetében): A fióktelep ügyvezető igazgatójának és – ha kineveznek helyettest – helyettesének, EGT-n belüli
tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. Az EGT-ben tartózkodási hellyel nem rendelkező természetes személy, aki
kereskedelmi tevékenységet végez Svédországban, kijelöl és bejegyeztet egy tartózkodási hellyel rendelkező képviselőt, aki a
svédországi tevékenységéért felel. A svédországi tevékenységhez külön számlát tartanak fenn. Az illetékes hatóság egyedi
esetekben mentességet adhat a fióktelepre é a tartózkodási helyre vonatkozó fenntartások alól.
SI: Külföldi vállalkozások fióktelepeinek létrehozása ahhoz a feltételhez kötött, hogy az anyavállalkozásot legalább egy éve
bejegyezték a származási ország cégbíróságán.
SK: Annak a külföldi magánszemélynek, akinek a vállalkozó nevében eljáró felhatalmazott személyként be kell jegyezni a
nevét a cégjegyzékbe, a Szlovákiában érvényes tartózkodási engedélyt kell benyújtania.

Az Európai Unió Hivatalos
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SE: Külföldi vállalkozásnak (amely nem hozott létre jogi személyt Svédországban) kereskedelmi tevékenységét egy Své
dországban letelepedett, független ügyvezetéssel és külön könyvvitellel működő fióktelepen keresztül kell folytatnia. A
kevesebb mint egy éves időtartamú építési projektek mentesülnek a fióktelep létesítésére vagy belföldi képviselő kine vezésére
vonatkozó követelmények alól. Korlátolt felelősségű társaságot (részvénytársaságot) egy vagy több alapító hoz hat létre. Az
alapító fél vagy letelepedett Svédországban, vagy pedig svéd jogi személy. A társulás csak akkor lehet alap ító fél, ha a
társulás mindegyik tagja letelepedett Svédországban. Ennek megfelelő feltételek vonatkoznak a szervezetek minden egyéb
formájának létrehozására. Az igazgatótanács tagjai legalább 50 százalékának lakóhellyel kell rendelkeznie Svédországban. A
Svédországban lakóhellyel nem rendelkező külföldi és svéd állampolgárok, akik kereskedelmi tevé kenységet kívánnak
folytatni Svédországban, egy belföldi képviselőt jelölnek ki és jegyeztetnek be a helyi hatóságoknál, aki ezekért a
tevékenységekért felel. A tartózkodásra vonatkozó követelmények felfüggeszthetők, amennyiben bizonyít ható, hogy ezek az
adott esetben nem szükségesek.

HU

RO: Az egyedüli ügyvezető vagy az igazgatóság elnöke, valamint a kereskedelmi vállalkozások összes ügyvezetőjének
legalább fele román állampolgár, kivéve, ha a társasági szerződés vagy az alapszabály másként rendelkezik. A kereske delmi
vállalkozások többségének könyvvizsgálói és azok helyettesei román állampolgárok.

2016.12.24.
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Befektetések
ES: Külföldi kormányok és külföldi állami szervek (a gazdasági érdekeik mellett általában nem gazdasági érdekekre is ki
terjedő) spanyolországi befektetéseihez, amelyeket közvetlenül vagy a külföldi kormányok által közvetlenül vagy köz vetve
irányított vállalkozásokon keresztül hajtanak végre, a kormány előzetes engedélye szükséges.
BG: Azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknél a részvénytőkében az állami (központi állami vagy önkormányzati) részese dés
meghaladja a 30 százalékot, e részvények harmadik felek részére történő átruházásához előzetes engedély szüksé ges. Az
állami vagy köztulajdon hasznosításához vagy használatához kapcsolódó bizonyos gazdasági tevékenységekre a
koncessziókról szóló törvény rendelkezései szerint nyújtott koncessziók vonatkoznak. Külföldi befektetők a privatizáci óban
nem vehetnek részt. Külföldi befektetőknek és olyan bolgár jogi személyeknek, amelyekben külföldiek ellenőrző részesedéssel
rendelkeznek, engedélyt kell szerezniük a) a természeti erőforrások feltárására, fejlesztésére és kiaknázására a kontinentális
talapzat területi határán és a kizárólagos gazdasági övezetekben; és b) ellenőrző részesedés megszerzésé hez olyan
vállalkozásokban, amelyek részt vesznek az a) pontban meghatározott tevékenységek bármelyikében.
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— kevesebb mint 7,6 millió EUR-s befektetés 76 millió EUR-nál nem nagyobb forgalmú francia vállalkozásokba sza badon
teljesíthető az előzetes értesítést követő 15 napos haladékot és annak ellenőrzését követően, hogy a fenti ösz szegek
teljesülnek;

HU

FR: Azokra a külföldi befektetőkre, akik meglévő francia vállalkozásokban 33,33 százalékot meghaladó tőkerészesedést vagy
szavazati jogot vásárolnak, illetve 20 százalékot vásárolnak nyilvánosan jegyzett francia vállalkozásokban, a követ kező
szabályozások vonatkoznak:
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— az előzetes értesítést követő egyhónapos időszak után hallgatólagosan más befektetésekre is megadják az engedélyt, kivéve
ha a gazdasági miniszter kivételes körülmények között gyakorolja a befektetés elhalasztására vonatkozó jogát.
Újonnan privatizált vállalkozásokban való külföldi részesedésszerzés a nyilvánosság számára felkínált részvénytőkének egy
változó összegére korlátozott, amelyet a francia kormány határoz meg eseti alapon. Bizonyos kereskedelmi, ipari és kisüzemi
tevékenységek terén a letelepedéshez külön engedély szükséges, amennyiben az ügyvezető igazgató nem ren delkezik állandó
tartózkodási engedéllyel.

HU: Nincs kötelezettségvállalás az újonnan privatizált vállalkozásokban való részesedésszerzésre vonatkozóan.
IT: Kizárólagos jogok adhatók vagy tarthatók fenn az újonnan privatizált vállalkozásokra vonatkozóan. Bizonyos esetek ben
korlátozhatók a szavazati jogok az újonnan privatizált vállalkozásokban. Öt évig a védelem, a közlekedési szolgálta tások, a
távközlés és az energia terén működő vállalkozásokban jelentős tőkeérdekeltség szerzése az illetékes hatóságok jóváhagyásához
kötött.
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FI: Külföldi tulajdonosoknak a szavazati jogok egyharmadát meghaladó részesedésszerzéséhez főbb finn vállalkozások ban
vagy üzleti vállalkozásokban (amelyeknek több mint 1 000 alkalmazottja van, vagy forgalmuk meghaladja a 168 millió
EUR-t, vagy mérlegfőösszegük meghaladja a 168 millió EUR-t) a finn hatóságok jóváhagyása szükséges; ez a jóvá hagyás
csak akkor tagadható meg, ha fontos nemzeti érdek kerül veszélybe. E korlátozások nem vonatkoznak a távköz lési
szolgáltatásokra.

Földrajzi övezetek
FI: Az Åland-szigeteken korlátozzák olyan természetes személyek letelepedési jogát, akik nem rendelkeznek regionális
állampolgársággal Ålandon, illetve olyan jogi személyek letelepedési jogát, amelyek nem rendelkeznek az Åland-szigetek
illetékes hatóságainak engedélyével.

2016.12.24.

1. MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS,
ERDŐGAZDÁL KODÁS
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A. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás

AT, HR, HU, MT, RO: Nincs kötelezettségvállalás a mezőgazdasági tevékenységekre.

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), kivéve a tanácsadási és
konzultációs szolgáltatásokat (3)

CY: Európai Unión kívüliek számára a részesedésszerzés 49 százalékig megengedett.
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FR: Mezőgazdasági vállalkozások Európai Unión kívüli állampolgárok általi létesítése és szőlőültetvények Európai Unión
kívüli befektetők általi vásárlása engedélyhez kötött.

HU

IE: Európai Unión kívüli illetőségű személyek malomipari tevékenységének megkezdése engedélyhez kötött.

2016.12.24.
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SE (csak Ecuador esetében): Csak lappok birtokolhatnak rénszarvasokat és foglalkozhatnak rénszarvastenyésztéssel.
B) Erdőgazdálkodás és fakitermelés

BG: Nincs kötelezettségvállalás az erdőgazdálkodási tevékenységekre.

(ISIC rev 3.1: 020) a tanácsadói és konzultációs szolgáltatások ki
vételével

AT: A hajók legalább 25 százalékát Ausztriában kell regisztrálni.

(ISIC rev 3.1: 0501, 0502) a tanácsadói és konzultációs szolgálta
tások kivételével

BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Olyan külföldi befektetők, akik nincsenek bejegyezve és nem rendelkeznek székhellyel Belgiu
mban, Finnországban, Írországban, Hollandiában, Lettországban, Portugáliában és Szlovákiában, nem birtokolhatnak belga,
finn, ír, holland, litván, portugál, illetve szlovák lobogó alatt hajózó hajókat.
CY, EL: Európai Unión kívüliek számára a részesedésszerzés 49 százalékig megengedett.
DK: Európai Unión kívüli illetőségűek a kereskedelmi halászattal foglalkozó vállalkozásoknak legfeljebb egyharmadát
birtokolhatják. Európai Unión kívüli illetőségűek csak Dániában bejegyzett vállalkozáson keresztül birtokolhatnak dán lobogó
alatt hajózó hajót.
FR: Nem európai uniós állampolgárok nem vehetnek részt az állami tulajdonú tengereken hal/kagyló/alga tenyésztésé ben. Az
olyan külföldi befektetők, akik nincsenek bejegyezve és nem rendelkeznek székhellyel Franciaországban, legfel jebb 50
százalékban lehetnek tulajdonosai a francia lobogó alatt hajózó hajóknak.

Az Európai Unió Hivatalos
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2. HALÁSZAT, HALGAZDÁLKODÁS

DE: Csak a Németország lobogója alatt hajózó hajók kaphatnak tengeri halászati engedélyt. E halászhajók többségi rész
tulajdonosai európai uniós állampolgárok vagy az Európai Unió szabályaival összhangban létrehozott olyan társaságok,
amelyek üzleti tevékenységének fő helye valamely európai uniós -tagállamban van. A hajók használatát Németországban
tartózkodó személyeknek kell vezetniük és felügyelniük. Halászati engedély megszerzéséhez valamennyi halászhajót re
gisztrálni kell azokban a tengerparti államokban, amelyekben a hajók hazai kikötője van.
EE: Egy hajó csak akkor közlekedhet észt lobogó alatt, ha Észtországban van és többségi tulajdonosai korlátlan felelős ségű
vagy betéti társaságban részt vevő észt állampolgárok vagy olyan más észtországi jogi személyek, akiknek igazgató ságában
észt állampolgárok gyakorolják a szavazati többséget.
BG, HR, HU, LT, MT, RO: Nincs kötelezettségvállalás.
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IT: Az Európai Unióban illetőséggel nem rendelkező külföldiek nem rendelkezhetnek többségi részesedéssel olasz lo bogó
alatt hajózó hajóban, és nem rendelkezhetnek meghatározó érdekeltséggel olyan hajótulajdonos cégekben, ame lyek
központi ügyintézési helye Olaszországban van. Olaszország területi vizein csak olasz lobogó alatt hajózó hajók
halászhatnak.
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HU

SE: Az olyan külföldi befektetők, akik nincsenek bejegyezve és nem rendelkeznek székhellyel Svédországban, legfeljebb 50
százalékban lehetnek tulajdonosai a svéd lobogó alatt hajózó hajóknak. Külföldi befektetők 50 százalékot meghaladó
részesedésszerzése a svéd vizeken kereskedelmi halászati tevékenységgel foglalkozó cégekben engedélyköteles.
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SI: Egy hajó akkor közlekedhet szlovén lobogó alatt, ha a hajó legalább fele arányban európai uniós állampolgárok vagy
valamely európai uniós tagállamban központi ügyintézési hellyel rendelkező jogi személyek tulajdonában van.
UK: Fenntartás az Egyesült Királyság lobogója alatt hajózó hajók megszerzésével kapcsolatban, kivéve, ha a befektetés 75
százaléka brit állampolgárok és/vagy olyan társaságok tulajdonában van, amelyek legalább 75 százalékban brit ál
lampolgárok tulajdonában vannak, akiknek minden esetben egyesült királysági illetőséggel és lakóhellyel kell rendelkez niük.
A hajókat az Egyesült Királyságból kell kezelni, irányítani és ellenőrizni.

A. Szén és lignit bányászata, tőzeg és tőzegbrikett kitermelése
(ISIC rev 3.1: 10)
B. Kőolaj és földgáz kitermelése (5)

EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezze nek a
tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). Nincs
kötelezettségvállalás a kőolaj és földgáz kitermelésére.
ES: Nincs kötelezettségvállalás a külföldi befektetésre vonatkozóan a stratégiai ásványok terén.

(ISIC rev 3.1: 1110)
C. Fémtartalmú érc bányászata
(ISIC rev 3.1: 13)
D. Egyéb bányászat és kőfejtés
(ISIC rev 3.1: 14)
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3. BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS (4)

4. FELDOLGOZÓIPAR (6)

A. Élelmiszer és ital gyártása

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 15)

B. Dohánytermék gyártása

Nincs korlátozás

2016.12.24.

(ISIC rev 3.1: 16)
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C. Textília gyártása

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 17)
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D. Ruházati termék gyártása, szőrme kikészítése (ISIC

A fenntartások leírása

Nincs korlátozás

E. Bőrkikészítés; táskafélék, szíjazat, lábbeli gyártása

HU

rev 3.1: 18)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 19)

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 20)

G. Papír, papírtermék gyártása

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 21)

H. Kiadói, nyomdai tevékenység és egyéb sokszorosítás ( 7)

IT: A kiadók és nyomdák tulajdonosainak állampolgársággal kell rendelkezniük.

(ISIC rev 3.1: 22, kivéve a megbízás alapján végzett kiadói és
nyomdai tevékenységet ( 8))

SE (csak Ecuador esetében): A kiadók, illetve a nyomdai és kiadóvállalatok vezetői tekintetében állandó lakóhelyre vonat kozó
előírás.

I. Kokszgyártás

Nincs korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
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F. Fa- és faipari és parafatermékek feldolgozása, kivéve bútoráruk;
szalma és fonott áru gyártása

(ISIC rev 3.1: 231)

J. Kőolaj-feldolgozás (9)
(ISIC rev 3.1: 232)

EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezze nek a
tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).

L 356/1111
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K. Vegyi anyag és termék gyártása robbanóanyagok kivételével

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 24 a robbanóanyagok gyártása kivételével)
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L. Gumi-, műanyag termék gyártása

A fenntartások leírása

Nincs korlátozás
HU

(ISIC rev 3.1: 25)

M. Egyéb nemfém ásványi termék gyártása

L 356/1112

Ágazat vagy alágazat

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 26)

N. Fémalapanyag gyártása

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 27)

Az Európai Unió Hivatalos
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O. Fémfeldolgozási termék gyártása a gépek és berendezések ki
vételével

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 28)

P. Gép gyártása

a) Általános rendeltetésű gép gyártása

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 291)

b) Speciális rendeltetésű gép gyártása a fegyverek és lövészeti ter
mékek kivételével

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)

c) Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 293)

d) Irodai, számviteli és számítástechnikai felszerelés gyártása (ISIC

Nincs korlátozás

2016.12.24.

rev 3.1: 30)
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e) Máshova nem sorolt villamos gép, készülék gyártása (ISIC

Nincs korlátozás

rev 3.1: 31)

1132

f) Híradástechnikai termék, készülék gyártása

A fenntartások leírása

Nincs korlátozás

Q. Orvosi-, precíziós és optikai műszergyártás, óragyártás

HU

(ISIC rev 3.1: 32)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 33)

R. Közúti gépjármű, pótkocsi, félpótkocsi gyártása

Nincs korlátozás

S. Egyéb (nem hadászati) jármű gyártása

Az Európai Unió Hivatalos
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(ISIC rev 3.1: 34)

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 35 hadihajó, harci repülőgép és egyéb hadászati
jármű gyártása kivételével)

T. Bútorgyártás; máshova nem sorolt feldolgozóipar

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 361, 369)

U. Nyersanyag visszanyerése hulladékból

Nincs korlátozás

(ISIC rev 3.1: 37)

5. SAJÁT VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ- ÉS
MELEGVÍZ- ELŐÁLLÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -ELOSZTÁS (10)
(a nukleáris alapú villamosenergiatermelés kivételével)

L 356/1113

1133

A. Saját villamosenergia-előállítás, -szállítás és -elosztás
(részben ISIC rev. 3.1: 4010) ( )
11

EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezze nek a
tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).

1134

B. Gázgyártás; saját gáztartalmú üzemanyag elosztása és kereske
delme fővezetéken

A fenntartások leírása

EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezze nek a
tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).
HU

(részben ISIC rev. 3.1: 4020) (12)

C. Gőz- és melegvíz-előállítás; saját gőz- és melegvíz-elosztás
(részben ISIC rev. 3.1: 4030) ( 13)

6.

L 356/1114

Ágazat vagy alágazat

EU: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellenőrzést szerezze nek a
tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges).

GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

a) Jogi szolgáltatások
(CPC 861) (14)
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő, például köz
jegyző, „huissiers de justice” vagy más „officiers publics et ministériels”
által nyújtott jogi tanácsadási, jogi dokumentációs és hitelesítési
szolgáltatásokat

AT: A külföldi ügyvédek (akiknek hazájukban teljes körű képesítéssel kell rendelkezniük) sajáttőke-részesedése és bár mely
jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 százalékot. Nem lehet döntő befolyá suk a
döntéshozatalra.
BE: Kvótát alkalmaznak a „Cour de cassation” előtt nem büntetőügyekben történő megjelenésre.
CY (csak Ecuador esetében): A teljes körű ügyvédi kamarai tagság állampolgársághoz és lakóhely meglétéhez kötött.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

A. Szakmai szolgáltatások

FR: Ügyvédek csak kvóták alapján gyakorolhatják az „avocat auprès de la Cour de Cassation” és az „avocat auprès du
Conseil d'Etat” hivatásokat.
DK: Csak a szakma gyakorlásához dán engedéllyel rendelkező ügyvédek és Dániában bejegyzett ügyvédi irodák rendel
kezhetnek részesedéssel dán ügyvédi irodákban. Dán ügyvédi irodák ügyvezetésében csak a szakma gyakorlásához dán
engedéllyel rendelkező ügyvédek vehetnek részt. A dán engedély megszerzése dán jogi vizsga letételéhez kötött.

2016.12.24.
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FR: Bizonyos jogi formák („association d'avocats” és „société en participation d'avocat”) olyan ügyvédeknek van fenn
tartva, akik teljes jogú tagjai a franciaországi kamarának. A francia és az uniós joggal kapcsolatban szolgáltatásokat
nyújtó ügyvédi irodában a részvények 75 százalékát birtokló társult tagok 75 százalékának olyan ügyvédeknek kell len niük,
akik teljes jogú tagjai a franciaországi kamarának.
HR: A felek bíróságok előtti képviseletét kizárólag a horvát ügyvédi kamara tagjai („odvjetnici”) láthatják el. A horvát
ügyvédi kamarai tagság horvát állampolgársághoz kötött.
HU: A kereskedelmi jelenlét történhet egy magyar ügyvéddel létrehozott társulás, vagy ügyvédi iroda, vagy pedig képvi seleti
iroda formájában.

1136
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PL: Míg az európai unióbeli ügyvédek számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi ügyvédek csak be
jegyzett társulás vagy betéti társaság formájában működhetnek.

b) 1. Számviteli és könyvelői szolgáltatás
(CPC 86212 a „könyvvizsgálat (auditálás)” kivételével, CPC
86213, CPC 86219 és CPC 86220)

HU

SE (csak Ecuador esetében): Az ügyvédi kamarai tagság, amely csak a svéd „advokat” megnevezés használatához szüksé ges,
tartózkodási helyhez kötött.

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

AT: A külföldi könyvelők (akiknek a hazájuk szerinti jog alapján kiadott működési engedéllyel kell rendelkezniük) saját tőkerészesedése és bármely osztrák jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25 száza lékot, ha
nem tagjai az osztrák szakmai testületnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazat ban.
DK: Ahhoz, hogy társulást hozzanak létre engedéllyel rendelkező dán könyvelőkkel, a külföldi könyvelőknek meg kell
szerezni a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség engedélyét.

(CPC 86211 és 86212, a könyvelési szolgáltatások kivételével)

AT: A külföldi könyvvizsgálók (akiknek a hazájuk szerinti jog alapján kiadott működési engedéllyel kell rendelkezniük)
sajáttőke-részesedése és bármely osztrák jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25
százalékot, ha nem tagjai az osztrák szakmai testületnek.
CY: A szakma felvétele a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazat ban.
CZ, SK: A tőkerészesedés vagy szavazati jogok legalább 60 százalékát az állampolgároknak tartják fenn.
DK: Ahhoz, hogy társulást hozzanak létre engedéllyel rendelkező dán könyvelőkkel, a külföldi könyvelőknek meg kell
szerezni a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség engedélyét.
FI: Tartózkodási helyhez kötött a finn korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálóinak legalább egyike tekintetében. HR:

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

b) 2. Könyvvizsgálat (auditálás)

Korlátozás nélkül, kivéve, hogy könyvvizsgálást csak jogi személyek végezhetnek.

LV: A hites könyvvizsgálók kereskedelmi társaságában a szavazatra jogosító tőkerészesedés legalább 50 százalékát euró pai
unió-beli hites könyvvizsgálók vagy hites könyvvizsgálók EU-beli kereskedelmi társasága birtokolja.
LT: Az üzletrészek legalább 75 százalékának európai unió-beli könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában kell
lennie.
SE: Csak a Svédországban engedélyezett könyvvizsgálók végezhetnek törvényes könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi
személyeknél, pl. az összes korlátolt felelősségű társaságban. Csak az előbbi személyek birtokolhatnak részesedést vagy
létesíthetnek tagsági viszonyt olyan társaságokban, amelyek minősített könyvvizsgálatot végeznek (hivatalos cél ból). A
jóváhagyáshoz letelepedés szükséges.
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SI: A külföldi személyek könyvvizsgáló társaságban való részesedése nem haladhatja meg a saját tőke 49 százalékát.

c) Adótanácsadói szolgáltatások
(CPC 863) ( )
15

AT: A külföldi adótanácsadók (akiknek a hazájuk szerinti jog alapján kiadott működési engedéllyel kell rendelkezniük)
sajáttőke-részesedése és bármely osztrák jogi cég működési eredményeiből való részesedése nem haladhatja meg a 25
százalékot; ez csak azokra vonatkozik, akik nem tagjai az osztrák szakmai testületnek.
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Ágazat vagy alágazat

CY: A szakma felvétele a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazat ban.
HU

d) Építészeti szolgáltatás
és
e) Település-, tájrendezési tervezési szolgáltatások
(CPC 8671 és CPC 8674)

f) Műszaki mérnöki szolgáltatás

LV: A építészeti szolgáltatásoknál a teljes körű jogi felelősséggel és egy projekt aláírási jogával járó üzleti tevékenység
megkezdéséhez szükséges engedély megszerzése érdekében 3 éves lettországi projektvezetői gyakorlat és egyetemi okle vél
szükséges.

BG: A nemzeti vagy regionális jelentőségű projekteknél a külföldi befektetőknek a helyi befektetőkkel társulva vagy azok
alvállalkozóiként kell eljárniuk.

g) Integrált mérnöki szolgáltatás
(CPC 8672 és CPC 8673)

h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás (CPC
9312 és a CPC 85201 egy része)

AT: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a fogorvosi ellátást és a pszichológusokat és pszichoterapeutákat, ahol nincs kor
látozás.
DE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, amennyiben az orvosok és a fogorvosok engedéllyel rendelkeznek az állami biz
tosítási rendszerek biztosítottjainak ellátására. Fő kritérium: az adott régióban orvos- és fogorvoshiány van.
CY (csak Ecuador esetében), FI: Nincs kötelezettségvállalás

Az Európai Unió Hivatalos
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és

BG: A nemzeti vagy regionális jelentőségű projekteknél a külföldi befektetőknek a helyi befektetőkkel társulva vagy azok
alvállalkozóiként kell eljárniuk.

FR: Míg az európai unióbeli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi befektetők csak
„société d'exercice liberal” vagy „société civile professionnelle” formájában működhetnek.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium: az adott régióban orvos- és fogorvoshiány van.
BG, LT: A szolgáltatásnyújtás engedélyköteles, amely a szükségletek függvényében kialakított egészségügyi ellátási terven
alapul, figyelembe véve a népességet és a már meglévő orvosi és fogorvosi ellátást.
SI: Nincs kötelezettségvállalás a társadalmi orvostanra, a higiéniai, járványügyi, orvosi/ökológiai ellátásra, a vérellátásra, a
vérkészítményekre és transzplantátumokra és a boncnoki tevékenységre.
UK: Az orvosok Nemzeti Egészségügyi Szolgálat keretében történő letelepedése az orvosi munkaerő alakulásával kap
csolatos tervezéstől függ.

2016.12.24.
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i) Állat-egészségügyi ellátás

AT, CY (csak Ecuador esetében): Nincs kötelezettségvállalás

(CPC 932)

BG: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége. HU:
Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium: munkaerő-piaci helyzet az ágazatban.
FR: Míg az európai unióbeli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi befektetők csak
„société d'exercice liberal” vagy „société civile professionnelle” formájában működhetnek.

1140
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BG, CY (csak Ecuador esetében), FI, MT, SI: Nincs kötelezettségvállalás.

(a CPC 93191 egy része)

FR: Míg az európai unióbeli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi befektetők csak
„société d'exercice liberal” vagy „société civile professionnelle” formájában működhetnek.

HU

j) 1. Szülészi ellátás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

LT: Vizsgálhatják a gazdasági szükségességet. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.

j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás (a
CPC 93191 egy része)

AT: A külföldi befektetők csak a következő tevékenységekben vehetnek részt: ápolói, fizioterápiás, munkahelyi egészség
védelmi terápiás, logoterápiás ellátás, dietetikus és táplálkozási szakértői tevékenységek.
BG, CY (csak Ecuador esetében), MT: Nincs kötelezettségvállalás.
FI, SI: Nincs kötelezettségvállalás a fizioterápiás és paramedicinális személyzetre vonatkozóan.

LT: Vizsgálhatják a gazdasági szükségességet. Fő kritérium: a foglalkoztatás helyzete az alágazatban.
LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a fizioterapeuta és paramedicinális személyzetre vonatkozóan. Fő kritérium: a fog
lalkoztatás helyzete az adott régióban.

k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszerészeti és ortopédiai
termékek kiskereskedelme
(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások ( 16)

B. Számítástechnikai tevékenység

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Nincs kötelezettségvállalás
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Az engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő
krité rium: népsűrűség és a meglévő gyógyszertárak földrajzi sűrűsége.

Az Európai Unió Hivatalos
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FR: Míg az európai unióbeli befektetők számára egyéb jogi formák is rendelkezésre állnak, a külföldi befektetők csak
„société d'exercice liberal” vagy „société civile professionnelle” formájában működhetnek.

Nincs korlátozás

(CPC 84)

L 356/1117
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C. Kutatási és fejlesztési szolgáltatások (17)

Az a) és c) pont esetében:

a) Természettudományos kutatási és fejlesztési szolgáltatások

EU: Az állami forrásból finanszírozott kutatási és fejlesztési szolgáltatások tekintetében kizárólagos jogok és/vagy enge
délyek csak európai uniós- állampolgároknak és olyan európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi
ügyintézési helye az Európai Unióban van.

(CPC 851)
b) Társadalomtudományi és humán kutatási és fejlesztési szolgál
tatások
(CPC 852, kivéve a pszichológiai ellátást) (18)

A b) pont esetében:
Nincs korlátozás

c) Interdiszciplináris kutatási és fejlesztési szolgáltatás
(CPC 853)

1142
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L 356/1118

Ágazat vagy alágazat

D. Ingatlanügyletek (19)
HU

a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra vonatkozóan (CPC

Nincs korlátozás

821)

b) Ügynöki megbízás keretében

Nincs korlátozás, kivéve:

(CPC 822)

CY (csak Ecuador esetében): nincs kötelezettségvállalás

a) Hajók kölcsönzése

LT: A hajók tulajdonosai csak litván természetes személyek vagy Litvániában letelepedett vállalkozások lehetnek.

(CPC 83103)

SE: Amennyiben külföldi tulajdonosi érdekeltség van a hajókban, ahhoz, hogy a hajó svéd lobogó alatt közlekedhessen,
bizonyítani kell a meghatározó svéd befolyást a működésben.

b) Légi járművek kölcsönzése (CPC

EU: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a fuvarozót engedélyező európai uniós tagállamban vagy
egy másik európai uniós tagállamban kell lajstromozni. A légi jármű tulajdonosa csak az egyedi állampolgársági
követelménynek megfelelő természetes személyek lehetnek, vagy olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulaj donra
és az ellenőrzésre vonatkozó egyedi kritériumokat (ideértve az igazgatók állampolgárságát is). Mentesség adható a rövid
futamidejű bérleti szerződések vagy kivételes körülmények esetén.

83104)

c) Egyéb járművek kölcsönzése

Az Európai Unió Hivatalos
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E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül

Nincs korlátozás

(CPC 83101, CPC 83102 és CPC 83105)

d) Egyéb gépek kölcsönzése

Nincs korlátozás

2016.12.24.

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 és CPC 83109)
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e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése
(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Nincs
kötelezettségvállalás
a CPC 83202 tekintetében
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f) Távközlési cikkek kölcsönzése

A fenntartások leírása

Nincs korlátozás

HU

(CPC 7541)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
a) Hirdetés

Nincs korlátozás

(CPC 871)
Nincs korlátozás

(CPC 864)
c) Üzletviteli tanácsadás (CPC

Nincs korlátozás

865)
d) Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások

HU: Nincs kötelezettségvállalás a választottbírósági és békéltető szolgáltatásokra (CPC 86602).

(CPC 866)
e) Műszaki vizsgálat, elemzés ( 20)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

b) Piac- és közvélemény-kutatás

Nincs korlátozás

(CPC 8676)
f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz
kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások

CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás

(a CPC 881 egy része)
g) Halászathoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgálta
tások

Nincs korlátozás

L 356/1119

(a CPC 882 egy része)
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h) Feldolgozóiparhoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs
szolgáltatások

Nincs korlátozás

(CPC 884 egy része és CPC 885 egy része)

1146
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L 356/1120

Ágazat vagy alágazat

i) Munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés
HU

i) 1. Vezetőközvetítés

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás

(CPC 87201)

i) 2. Munkaerő-közvetítés

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Nincs

(CPC 87202)

kötelezettségvállalás BE, FR, IT: Állami monopólium
DE: Az engedélyezés a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: a munkaerőpiac helyzete és alakulása

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs

(CPC 87203)

kötelezettségvállalás IT: Állami monopólium

i) 4 modellügynökségi szolgáltatás (a

Nincs korlátozás.

CPC 87209 egy része)

j) 1. Nyomozás
(CPC 87301)

j) 2. Biztonsági szolgáltatások
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC 87305)

Az Európai Unió Hivatalos
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i) 3. Irodai munkaerő kölcsönzése

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs
kötelezettségvállalás

DK: Állampolgársági és tartózkodási követelmények az igazgatóság tagjaira vonatkozóan. Nincs kötelezettségvállalás a re
pülőtéri őrző-védő szolgáltatásra.
BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Csak állampolgároknak és nyilvántartásba vett nemzeti
szervezeteknek adható engedély.
ES: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). Előzetes engedélyezés szük séges a
piacra lépéshez.

1147

2016.12.24.

HR: Nincs kötelezettségvállalás.

k) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás (21)

FR: Külföldi befektetőknek külön engedélyt kell beszerezniük a vizsgálati és előrejelzési szolgáltatásokra.

(CPC 8675)
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l) 1. Hajók karbantartása és javítása (a

A fenntartások leírása

Nincs korlátozás

HU

CPC 8868 egy része)

LV: Állami monopólium.

CPC 8868 egy része)

SE: El kell végezni a gazdasági szükségesség vizsgálatát, amennyiben befektető saját terminálinfrastruktúrát tervez kiala kítani.
Fő kritérium: hely- és kapacitásbeli korlátok.

l) 3. Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok és közúti
szállítójárművek karbantartása és javítása

SE: El kell végezni a gazdasági szükségesség vizsgálatát, amennyiben befektető saját terminálinfrastruktúrát tervez kiala kítani.
Fő kritérium: hely- és kapacitásbeli korlátok.

(CPC 6112, CPC 6122, a CPC 8867 egy része és a CPC 8868 egy
része)

Nincs korlátozás

CPC 8868 egy része)

l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem Nincs korlátozás
irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása (22)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása (a

l) 4. Légi járművek és ezek részeinek karbantartása és javítása (a

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,
CPC
8865 és CPC 8866)

m) Épületek takarítása

Nincs korlátozás

(CPC 874)

n) Fényképészeti szolgáltatások (CPC

CY, EE, MT: Nincs kötelezettségvállalás

L 356/1121

875)
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o) Csomagolás

Nincs korlátozás

(CPC 876)

1150

p) Kiadói, nyomdai tevékenység

LT, LV: A kiadói szektorban letelepedési jogot csak nemzeti szinten hivatalosan bejegyzett jogi személynek adnak (fiók
telepeknek nem).
PL: Az újságok és napilapok főszerkesztőinek állampolgársággal kell rendelkeznie. SE:

HU

(CPC 88442)

A fenntartások leírása

L 356/1122

Ágazat vagy alágazat

A kiadók és a kiadók és nyomdák tulajdonosainak lakóhellyel kell rendelkeznie.

q) Konferenciaszervezés (a

Nincs korlátozás

CPC 87909 egy része)

DK: A tevékenységi kört korlátozhatja az államilag engedélyezett fordítók és tolmácsok engedélyezése.

(CPC 87905)

HR: Kötelezettség nélkül a horvát bíróságok számára/előttük végzett fordítói és tolmácsolási szolgáltatásokra. PL:
Nincs kötelezettségvállalás a hites tolmácsolási szolgáltatásokra.
BG, HU, SK: Nincs kötelezettségvállalás a hivatalos fordításra és tolmácsolásra.

r) 2. Belsőépítészeti és egyéb speciális formatervezés

Nincs korlátozás

(CPC 87907)

r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás

Az Európai Unió Hivatalos
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r) 1. Fordítás és tolmácsolás

IT, PT: A befektetőknek állampolgársággal kell rendelkezniük.

(CPC 87902)

r) 4. Hitelminősítés

BE: A fogyasztói hitelekkel kapcsolatos adatbankok tekintetében a befektetőknek állampolgársággal kell rendelkezniük. IT,

(CPC 87901)

PT: A befektetőknek állampolgársággal kell rendelkezniük.

r) 5. Másolás

Nincs korlátozás

(CPC 87904) ( )

2016.12.24.

23
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r) 6. Távközlési tanácsadás

Nincs korlátozás

(CPC 7544)
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r) 7. Telefonos válaszadás

Nincs korlátozás

HU

(CPC 87903)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

7. KOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁSOK
A. Postai és futárpostai szolgáltatás

Nincs korlátozás (31)

(Postai küldemények kezelésével ( ) kapcsolatos szolgáltatások ( ) az
alágazatok alábbi listája szerint, függetlenül attól, hogy a ren
deltetési hely belföldön vagy külföldön van: i. Címzett írásbeli
kommunikáció kezelése bármilyen típusú fizikai hordozón ( 26),
ideértve a hibrid mail és direkt mail szolgáltatásokat is; ii. Címzett
csomagküldemények vagy csomagok kezelése (27), iii. Címzett saj
tótermékek kezelése (28), iv. A fenti i–iii. pontban említett külde
mények kezelése ajánlott vagy biztosított levélként; v. Sürgős kéz
besítési szolgáltatás (29) a fenti i–iii. pontban említett küldemé
nyekre vonatkozóan, vi. Nem címzett küldemények kezelése, vii.
Dokumentumcsere (30)
24

25

Az Európai Unió Hivatalos
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Az i., iv. és v. alágazat azonban nem tartozik ebbe a körbe,
amennyiben olyan szolgáltatások alkalmazási körébe esnek, ame
lyekkel szemben fenntartásokkal élhetnek; ezek a következők:
olyan levélküldemények, amelyek ára nem haladja meg az állami
alaptarifa 2,5-szörösét, feltéve hogy súlyuk kevesebb mint 50
gramm (32), valamint a bírósági és közigazgatási eljárások so rán
használt ajánlott postai küldeményekkel kapcsolatos szolgálta tások.)
(CPC 751 egy része, a CPC 71235 egy része (33) és a CPC 73210
egy része (34))

B. Távközlés

L 356/1123

E szolgáltatások nem terjednek ki az olyan tartalomszolgáltatás ból
álló gazdasági tevékenységekre, amelyek továbbításuk céljából
távközlési szolgáltatást igényelnek.

1153

a) Valamennyi jelek bármilyen elektromágneses eszközökkel ( 35) Nincs korlátozás (37)
történő továbbításából és vételéből álló szolgáltatás, a műsorszol
gáltatás kivételével (36)

1154

b) Műholdas műsorszóró szolgáltatások (38)

A fenntartások leírása

L 356/1124

Ágazat vagy alágazat

EU: ezen ágazat szolgáltatóit kötelezhetik arra, hogy a hálózatukon keresztül továbbított tartalomhoz kapcsolódó közér dekű
célkitűzéseket az Európai Unió elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keretével összhangban védelmez zék.
HU

BE: Nincs kötelezettségvállalás

8. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI BG: A nemzeti vagy regionális jelentőségű projekteknél a külföldi befektetőknek a helyi befektetőkkel társulva vagy azok
SZOLGÁL TATÁS (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, alvállalkozóiként kell eljárniuk.
CPC 515, CPC 516, CPC 517 és CPC 518)
CY, CZ, HU, MT, SK: Nincs kötelezettségvállalás

(kivéve a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más hadia
nyagok forgalmazását)
Valamennyi alábbi alágazat ( 39)

AT: Nincs kötelezettségvállalás a pirotechnikai áruk, gyúlékony árucikkek, robbanóeszközök és toxikus anyagok forgal
mazására. A gyógyszertermékek és dohánytermékek forgalmazása tekintetében kizárólagos jogok és/vagy engedélyek csak
európai uniós -tagállamok állampolgárainak és olyan európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek köz ponti
ügyintézési helye az Európai Unióban van.
FI: Nincs kötelezettségvállalás a szeszesitalok és gyógyszertermékek forgalmazására. HR:
Nincs kötelezettségvállalás a dohánytermékek forgalmazására.

A. Jutalékos ügynöki szolgáltatások

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

9. FORGALMAZÁS

a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok Nincs korlátozás
alkatrészeinek és kiegészítőinek jutalékos értékesítése
(a CPC 61111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121
egy része)

b) Egyéb jutalékos ügynöki szolgáltatások (CPC

Nincs korlátozás

621)

B. Nagykereskedelem

2016.12.24.
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a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok Nincs korlátozás
alkatrészeinek és kiegészítőinek nagykereskedelme
(a CPC 61111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121
egy része)

1156
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b) Távközlési végberendezések nagykereskedelme (a

Nincs korlátozás

HU

CPC 7542 egy része)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

c) Egyéb nagykereskedelem

FR, IT: Állami monopólium a dohány tekintetében.
FR: A gyógyszer-nagykereskedelem engedélyezése a gazdasági szükségesség vizsgálatától függ. Fő kritérium: népsűrűség és a
meglévő gyógyszertárak földrajzi sűrűsége.

C. Kiskereskedelem ( 41)

ES, FR, IT: Állami monopólium a dohány tekintetében.

Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok
alkatrészeinek és kiegészítőinek kiskereskedelme
(CPC 61112, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy része)
Távközlési végberendezések kiskereskedelme (a
CPC 7542 egy része)
Élelmiszer-kiskereskedelem
(CPC 631)
(Egyéb (nem energia-) termékek kiskereskedelme, kivéve a gyógy
szertermékek, orvosi és ortopédiai áruk kiskereskedelmét) ( 42) (CPC
632, kivéve CPC 63211 és 63297)

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Az áruházak engedélyezése (FR-ban csak a nagy áruházaké) a gazdasági szükségesség vizs
gálatának függvénye. Fő kritérium: a meglévő áruházak száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiter jedés,
a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek létrehozása.

D. Franchise

Nincs korlátozás

IE, SE: Nincs kötelezettségvállalás a szeszesitalok kiskereskedelmére.
SE: Ruhák, cipők és olyan élelmiszerek ideiglenes kereskedelme, amelyeket nem az értékesítései ponton fogyasztanak el, a
gazdasági szükségesség vizsgálatától függhet. Fő kritérium: a meglévő áruházakra gyakorolt hatás a szóban forgó föld rajzi
területen.

Az Európai Unió Hivatalos
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(CPC 622, kivéve az energiatermékek nagykereskedelmét ( ))
40

(CPC 8929)

10. OKTATÁS (csak magánfinanszírozású szolgáltatások)

L 356/1125
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A. Alapfokú oktatás

EU: A magánszolgáltatók oktatási hálózatban való részvétele engedélyhez kötött.

(CPC 921)

AT: Nincs kötelezettségvállalás a felsőoktatásra. Nincs kötelezettségvállalás a rádiós vagy televíziós műsorszolgáltatás ke
retében folytatott felnőttoktatásra.

B. Középfokú oktatás
(CPC 922)

BG: Nincs kötelezettségvállalás a külföldi természetes személyek és szövetségek által nyújtott alap- és középfokú okta tásra,
valamint a felsőoktatásra.

1158

C. Felsőoktatás

A fenntartások leírása

D. Felnőttoktatás

CY, FI, MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás

(CPC 924)

EL: Az alap- és középfokú iskolák igazgatósága tagjai többségének állampolgársággal kell rendelkeznie. Nincs kötelezett
ségvállalás az államilag elismert oklevelet adó felsőoktatási intézményekre.

HU

(CPC 923)

CZ, SK: Az igazgatóság tagjai többségének állampolgársággal kell rendelkeznie. Nincs kötelezettségvállalás a felsőokta
tásra, kivéve a felsőfokú műszaki és szakképzési szolgáltatásokat (CPC 92310).

L 356/1126

Ágazat vagy alágazat

ES, IT: Szükségességi vizsgálat olyan magánegyetemek megnyitását illetően, amelyek államilag elismert oklevelet vagy
fokozatot adnak ki; az eljárás során konzultálnak a parlamenttel. Fő kritérium: népesség és a meglévő létesítmények földrajzi
sűrűsége.
HR: Nincs kötelezettségvállalás az alapfokú oktatásra (CPC 921). A középfokú oktatás esetében: Korlátozás nélkül jogi
személyek esetében.

LV: Nincs kötelezettségvállalás a másodfokú műszaki és szakképzési iskolatípusok hátrányos helyzetű tanulóknak nyúj tott
oktatási szolgáltatásaikra (CPC 9224).
SI: Nincs kötelezettségvállalás az alapfokú iskolákra. A közép- és felsőfokú iskolák igazgatósága tagjai többségének ál
lampolgársággal kell rendelkeznie.
E. Egyéb oktatás
(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Nincs
kötelezettségvál
lalás
CZ, SK: A magánszolgáltatók oktatási hálózatban való részvétele engedélyhez kötött. Az igazgatóság tagjai többségének
állampolgársággal kell rendelkeznie.

Az Európai Unió Hivatalos
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HU, SK: Az engedélyezésért felelős helyi hatóságok (illetve főiskolák vagy más felsőoktatási intézmények esetében a köz
ponti hatóságok) korlátozhatják a létesítendő iskolák számát.

2016.12.24.
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11. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK (43)

Nincs korlátozás

A. Szennyvízszolgáltatás
(CPC 9401) (44)
B. Szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladé kok
határon átnyúló szállítását
a) Hulladékkezelés
(CPC 9402)
b) Köztisztasági szolgáltatás
(CPC 9403)
C. A környezeti levegő és az éghajlat védelme
(CPC 9404) (45)
D. Szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
a) Szennyezett talaj és víz kezelése, szennyeződésmentesítése (a
CPC 9406 egy része) (46)
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E. Zaj- és vibráció mérséklése

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

(CPC 9405)
HU

F. A biológiai sokféleség védelme és tájvédelem
a) Táj- és természetvédelmi szolgáltatások (a
CPC 9406 egy része)
G. Egyéb környezetvédelmi és kiegészítő szolgáltatások (CPC
9409)
12. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

AT: Meg kell tagadni a külföldi biztosító fióktelepének engedélyezését, ha a biztosító hazai jogi formája nem felel meg a
részvénytársaságnak vagy kölcsönös biztosító társaságnak vagy ahhoz hasonló jogi formának.
BG, ES: Mielőtt egy fióktelep vagy képviselet bizonyos biztosítástípusok szolgáltatása céljából letelepedne Bulgáriában vagy
Spanyolországban, a külföldi biztosítónak legalább öt éve engedéllyel kell rendelkeznie ugyanezen biztosítástípus nyújtására
a származási országában.
EL: A letelepedés joga nem terjed ki a biztosítótársaságok képviseleti irodáinak vagy más állandó jelenlétének létrehozá sára,
kivéve amennyiben az ilyen irodák létrehozása ügynökségek, fióktelepek vagy központi irodák formájában törté nik.
FI: A biztosítótársaság alapítóinak és az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok legalább felének a tartózkodási helye az
Európai Unióban van, kivéve ha az illetékes hatóságok mentességet adtak ez alól. Finnországban külföldi biztosítók
fióktelepként nem kaphatnak engedélyt kötelező nyugdíjbiztosítási tevékenységre.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

A. Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások

IT: A fióktelepek letelepedésének engedélyezése végső soron a felügyeleti hatóságok értékelésétől függ. BG,
PL: Biztosításközvetítéshez helyi cégbejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett).
PT: Portugáliai fióktelep létrehozásához a külföldi biztosítótársaságoknak bizonyítaniuk kell, hogy legalább ötéves mű
ködési tapasztalattal rendelkeznek. Fióktelep közvetlen létrehozása nem megengedett olyan biztosításközvetítésnél, amely egy
európai uniós -tagállam jogával összhangban létrehozott társaságok számára van fenntartva.
SK: Külföldi állampolgár részvénytársaság formájában alapíthat biztosítótársaságot, vagy olyan leányvállalatokon keresz tül
folytathat biztosítási tevékenységet, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye a Szlovákiában van (fióktelep nem
megengedett).
SE: Svédországban nem bejegyzett biztosításközvetítő vállalkozások csak fióktelepen keresztül telepedhetnek le.

L 356/1127
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B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételé vel) EU: Csak az Európai Unióban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező cégek végezhetik befektetési alapok eszkö
zeinek letétkezelését. Olyan szakosodott alapkezelő társaság létrehozása szükséges a befektetési alapok kezelésének ellá tásához
és a befektetési társaságok tevékenységéhez, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye és tevékenységének köz ponti helye
ugyanabban az európai uniós tagállamban van.
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CY: Csak a Ciprusi Értéktőzsde tagjai (brókerek) folytathatnak értékpapír-közvetítési tevékenységet Cipruson. Brókercég csak a
Ciprusi Értéktőzsde tagjaként jegyezhető be, amennyiben azt Ciprus társasági törvényével összhangban hozták létre és
jegyezték be (fióktelep nem megengedett).

HU

BG: A nyugdíjbiztosítási tevékenységet bejegyzett nyugdíjbiztosító társaságban való részesedésszerzéssel lehet folytatni
(fióktelep nem megengedett). Az irányító testület vezetőjének és az igazgatóság elnökének állandó tartózkodási hellyel kell
rendelkeznie Bulgáriában.

L 356/1128

Ágazat vagy alágazat

FI: Az alapítók legalább felének, az igazgatótanács tagjainak és a felügyelő bizottság legalább egy rendes és egy helyettes
tagjának, valamint a hitelintézet aláírásra jogosult személyének az Európai Unióban tartózkodási hellyel kell rendelkez nie. Az
illetékes hatóságok felmentést adhatnak e követelmények alól.
HR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az elszámolási és klíring szolgáltatásokat, melyek esetében a Központi Letétke zelő
Ügynökség (KLÜ) a kizárólagos szolgáltató Horvátországban. A KLÜ szolgálataihoz megkülönböztetésmentes mó don a
Horvátországban nem letelepedett személyek is hozzáférnek.

IE: Befektetési alapként és változó tőkéjű befektetési társaságként létrehozott kollektív befektetési formák esetében (az át ruházható
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások kivételével) a vagyonkezelőnek/letétkezelőnek vagy az alapkezelő
társasának egy Írországban vagy egy másik európai uniós -tagállamban hivatalosan bejegyzett sze mélynek kell lennie
(fióktelep nem megengedett). Befektetési betéti társaság esetében legalább egy beltagot hivatalosan be kell jegyezni
Írországban. Ahhoz, hogy Írországban tőzsdetaggá váljon, egy szervezetnek a) felhatalmazással kell ren delkeznie
Írországban, amely megköveteli, hogy be legyen jegyezve, vagy személyegyesítő társaság legyen írországi köz ponti
irodával/létesítő okirat szerinti székhellyel, vagy b) a befektetési szolgáltatásokról szóló uniós irányelvvel össz hangban
rendelkezzen felhatalmazással egy másik tagállamban.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

HU: Külföldi intézmények fióktelepei nem nyújthatnak vagyonkezelési szolgáltatást magánnyugdíjalapok vagy kockázati tőke
kezelése tekintetében. A pénzügyi intézmény igazgatóságának legalább két tagja magyar állampolgár, a vonatkozó
devizaszabályozás értelmében devizabelföldi, és legalább egy éve állandó tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarorszá gon.

2016.12.24.
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IT: Ahhoz, hogy engedélyezzék az értékpapír-elszámolási rendszer olaszországi szervezeten keresztül történő irányítását, a
társaságot Olaszországban be kell jegyezni (fióktelep nem megengedett). Ahhoz, hogy engedélyezzék a központi érték papírletétkezelői rendszer olaszországi szervezeten keresztül történő irányítását, a társaságot Olaszországban be kell je gyezni
(fióktelep nem megengedett). Az uniós jog alapján harmonizált, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési
vállalkozásokon (ÁÉKBV-k) kívüli kollektív befektetési rendszerek esetében a vagyonkezelőnek/letétkezelőnek Olaszországban
vagy egy másik európai uniós -tagállamában hivatalosan bejegyzett személynek kell lennie, és egy fiók telepen keresztül le
kell telepednie Olaszországban. Az uniós jog alapján nem harmonizált ÁÉKBV-k alapkezelő társasá gait szintén be kell
jegyezni Olaszországban (fióktelep nem megengedett). Csak olyan bankok, biztosítótársaságok, uniós jog alapján harmonizált
ÁÉKBV-ket kezelő befektetési cégek és társaságok, amelyeknél a tevékenység végzésének köz pontja az Európai Unióban
van, valamint az Olaszországban bejegyzett ÁÉKBV-k végezhetik nyugdíjalapok forráskezelé sét. A házaló kereskedés során
a közvetítőknek az egyik európai uniós -tagállamban lakóhellyel rendelkező, meghatal mazott pénzügyi ügynököket kell
alkalmazniuk. A külföldi közvetítők képviseleti irodái nem végezhetnek befektetési szolgáltatásra irányuló tevékenységet.
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LT: Vagyonkezeléshez szakosodott alapkezelő társaságként való bejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett). Csak olyan
cégek lehetnek letétkezelők, amelyek létesítő okirat szerinti székhelye Litvániában van.

HU

PT: Nyugdíjalap-kezelést csak olyan vállalkozások végezhetnek, amelyeket Portugáliában e célból bejegyeztek, vagy olyan
biztosítótársaságok, amelyeket Portugáliában alapítottak és felhatalmazással rendelkeznek az életbiztosítási üzlet ágat illetően,
továbbá a másik európai uniós -tagállamban nyugdíjalap-kezelésre engedéllyel rendelkező szervezetek (nincs
kötelezettségvállalás közvetlen fióktelep létrehozására nem európai uniós országokból).

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

RO: Külföldi intézmények fióktelepei nem nyújthatnak vagyonkezelési szolgáltatásokat.
SK: A Szlovákiában befektetési szolgáltatásokat olyan bankok, befektetési társaságok, befektetési alapok és értékpapír-ke
reskedők nyújthatnak, amelyek a törvényben előírt részvénytőkével rendelkező részvénytársaság formájában működnek
(fióktelep nem megengedett).
SI: Nincs kötelezettségvállalás a magánnyugdíjalapokra (önkéntes nyugdíjalapok).

13. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
(47) (csak magánfinanszírozású szolgáltatások)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

SE: Takarékpénztár alapítója csak az Európai Unióban letelepedett természetes személy lehet.

L 356/1129
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A. Fekvőbeteg-ellátás
(CPC 9311)
B. Mentőszolgálat
(CPC 93192)
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
(CPC 93193)
D. Szociális ellátás
(CPC 933)

EU: A magánszolgáltatók részvétele egészségügyi és szociális hálózatban engedélyhez kötött. Vizsgálhatják a gazdasági
szükségességet. Fő kritérium: a meglévő létesítmények száma és az azokra gyakorolt hatás, közlekedési infrastruktúra,
népsűrűség, földrajzi kiterjedés és új munkahelyek létrehozása.
AT, SI: Nincs kötelezettségvállalás a mentőszolgálatra.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a fekvőbeteg-ellátásra, a mentőszolgálatra és a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra. CZ,
FI, MT, SE, SK: Nincs kötelezettségvállalás
HU, SI: Nincs kötelezettségvállalás a szociális ellátásra.
PL: Nincs kötelezettségvállalás a mentőszolgálatra, a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra és a szociális ellátásra.
BE, UK: Nincs kötelezettségvállalás a mentőszolgálatra, a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra és a szociális ellátásra, ki véve
a szanatóriumokat, üdülőket és idősotthonokat.
CY: Nincs kötelezettségvállalás a fekvőbeteg-ellátásra, a mentőszolgálatra, a kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátásra és a szo ciális
ellátásra, kivéve a szanatóriumokat, üdülőket és idősotthonokat.
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UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS
HU

14.
IDEGENFORGALOM
SZOLGÁLTATÁSOK

L 356/1130

Ágazat vagy alágazat

A. Szálloda, étterem és étkeztetés

BG: Hivatalos bejegyzés szükséges (fióktelep nem megengedett).

(CPC 641, CPC 642 és CPC 643)
kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést ( 48)

IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata szükséges a bároknál, kávéházaknál és éttermeknél. Fő kritérium: népesség és
meglévő létesítmények földrajzi sűrűsége.

B. Utazásközvetítés, utazásszervezés (beleértve az utazásvezetést is)

BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés

(CPC 7471)

PT: Kereskedelmi társaság létrehozása szükséges, amelynek társasági székhelye Portugáliában van (nincs kötelezettségvál lalás a
fióktelepekre).

a

szükséges).

CZ: Gazdasági szükségesség vizsgálata népsűrűségi kritériumok alapján.

C. Idegenvezetés

BG, CY, HU, LT, MT, PL: Nincs kötelezettségvállalás

(CPC 7472)

15.
SZÓRAKOZTATÁS,
szolgáltatások kivételével)

KULTÚRA,
SPORT

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

CY (csak Ecuador esetében): Idegenforgalmi vállalkozás és utazási iroda létrehozásához és működtetéséhez adott enge dély,
valamint egy meglévő vállalkozás működési engedélyének megújítása kizárólag uniós természetes vagy jogi szemé lyek részére
adható.

(az audiovizuális

A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is) (CPC

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Nincs kötelezettségvállalás

9619)

BG: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az előadó-művészetet (CPC 96191); a alkotótevékenységet (CPC 96192); az elő adóművészethez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat (CPC 96193).
EE: Nincs kötelezettségvállalás az egyéb szórakoztatásra (CPC 96199), kivéve a filmszínházat. LV:
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Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a filmszínház-üzemeltetést (a CPC 96199 része).

B. Hír- és sajtóügynökségi tevékenység
(CPC 962)

FR: Francia nyelvű publikációkat kiadó vállalkozásokban a külföldi részesedés nem haladhatja meg a társaság tőkéjének vagy a
szavazati jogoknak a 20 százalékát. Sajtóügynökség külföldi befektetők általi létrehozása viszonossághoz kötött.
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C. Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység ( 49)

A fenntartások leírása

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs
kötelezett
ségvállalás

HU

(CPC 963)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

AT, LT: Gazdasági magánszereplők könyvtári, levéltári, múzeumi és más kulturális tevékenységekben való részvétele
koncesszióhoz vagy engedélyhez kötött.
AT, SI: Nincs kötelezettségvállalás a síoktatói és hegyi vezetői tevékenységre.

(CPC 9641)

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Nincs kötelezettségvállalás

E. Szabadidőparki és vízparti szolgáltatások

Nincs korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

D. Sporttevékenység

(CPC 96491)

16. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

A. Tengeri szállítás ( 50)

a) Nemzetközi személyszállítás
(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst)

EU: Nincs kötelezettségvállalás egy bejegyzett társaság letelepedésére, amelynek célja a letelepedés helye szerinti állam
lobogója alatt közlekedő flotta üzemeltetése.

b) Nemzetközi teherszállítás

BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés

(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst) ( 51)

szükséges).

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SE: Gyűjtőszolgáltatások engedélyezés alapján.

B. Belvízi szállítás ( 52)

L 356/1131
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a) Személyszállítás
(CPC 7221)
b) Teherszállítás
(CPC 7222)

EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (be
leértve a Rajna–Majna–Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat fenntartanak az érin tett
országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A
rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
EU: Nincs kötelezettségvállalás egy bejegyzett társaság letelepedésére, amelynek célja a letelepedés helye szerinti állam
lobogója alatt közlekedő flotta üzemeltetése.
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BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). FI:

HU

AT: Hajótársaságok természetes személyek általi létrehozása állampolgársághoz kötött. Amennyiben ezek jogi személy ként
telepednek le, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak állampolgársággal kell rendelkezniük. Ausztriában bejegyzett
társaság vagy állandó letelepedés szükséges. Emellett az üzletrészek többségét uniós állampolgároknak kell birtokolniuk.

L 356/1132

Ágazat vagy alágazat

Csak finn lobogó alatt hajózó hajók nyújthatnak szolgáltatásokat.
HR: Nincs kötelezettségvállalás.

C. Vasúti közlekedés (53)

BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). HR:

a) Személyszállítás

Nincs kötelezettségvállalás.

b) Teherszállítás
(CPC 7112)

D. Közúti szállítás (54)

a) Személyszállítás
(CPC 7121 és CPC 7122)

EU: Külföldi befektetők nem nyújthatnak szállítási szolgáltatásokat egy európai uniós tagállamon belül (kabotázs), ki véve a
nem menetrendszerű buszjáratok bérbeadását személyzettel együtt.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

(CPC 7111)

EU: Gazdasági szükségesség vizsgálata a taxiszolgáltatásokat illetően. Fő kritérium: A meglévő cégek száma és az azokra
gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek létreho zása.
AT, BG: Kizárólagos jogok és/vagy engedély csak európai uniós tagállamok állampolgárainak és európai unióbeli jogi
személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). FI,
LV: Engedély szükséges, ezt nem terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba vett járművekre.
LV, SE: A letelepedett szervezeteknek belföldön nyilvántartásba vett járműveket kell használniuk.

2016.12.24.
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ES: Gazdasági szükségesség vizsgálata a CPC 7122 tekintetében. Fő kritérium: helyi kereslet.
IT, PT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a limuzinszolgáltatásokat illetően. Fő kritérium: A meglévő cégek száma és az
azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek lét
rehozása.
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FR: Nincs kötelezettségvállalás a városok közötti buszjáratokra.

b) Teherszállítás (55)
(CPC 7123, kivéve a postai küldemények saját felelősségre történő
szállítását (56)).

HU

ES, IE, IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a városok közötti buszjáratokat illetően. Fő kritérium: A meglévő cégek száma
és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gyakorolt hatás és új munkahelyek
létrehozása.

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

AT, BG: Kizárólagos jogok és/vagy engedély csak európai uniós tagállamok állampolgárainak és európai unióbeli jogi
személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). FI,
LV: Engedély szükséges, ezt nem terjesztik ki a külföldön nyilvántartásba vett járművekre.
LV, SE: A letelepedett szervezeteknek belföldön nyilvántartásba vett járműveket kell használniuk. IT,

E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok kivételével (57) (58)
(CPC 7139)

AT: Kizárólagos jogok csak európai unióstagállamok állampolgárainak és európai unióbeli jogi személyeknek adhatók,
amelyek központi ügyintézési helye az Európai Unióban van.

17. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ
SZOLGÁLTA TÁSAI (59)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata. Fő kritérium a helyi kereslet.

L 356/1133
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A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai ( 60)
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)

EU: Nincs kötelezettségvállalás hajók személyzettel történő kölcsönzése, a vontatás és tolatás és a tengeri szállítást támo gató
szolgáltatás esetén.
IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a tengeri rakománykezelési szolgáltatásokat illetően. Fő kritérium: a meglévő léte
sítmények száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés és új munkahelyek létrehozása.

c) Vámkezelés

BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalkozásokban
legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.

d) Konténerek állomásoztatása és raktározása

SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).

e) Tengeri szállítmányozás

HR: Nincs kötelezettségvállalás a következők esetében: c) vámkezelés, d) konténerek állomásoztatása és raktározása, e) tengeri
szállítmányozás és f) tengeri árutovábbítás. Az a) tengeri rakománykezelés, b) a tárolás, raktározás, j) az egyéb támogató és
kiegészítő szolgáltatás (az étkeztetést is beleértve), h) a vontatás és tolatás, valamint i) a tengeri szállítást tá mogató szolgáltatás
esetében: Korlátozás nélkül, kivéve, hogy a külföldi jogi személyeknek vállalkozást kell alapítaniuk Horvátországban,
amelynek közbeszerzési eljárást követően koncessziót kell szereznie a kikötői hatóságtól. A szolgálta tók számát a kikötő
kapacitásának függvényében korlátozhatják.

f) Tengeri árutovábbítás
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Ágazat vagy alágazat

g) Hajók kölcsönzése személyzettel
HU

(CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás (a
CPC 745 egy része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás (az étkeztetést is bele
értve)
(a CPC 749 egy része)

a) Rakománykezelés
(a CPC 741 egy része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
d) Hajók kölcsönzése személyzettel

EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (be
leértve a Rajna–Majna–Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat fenntartanak az érin tett
országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A
rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.
EU: Nincs kötelezettségvállalás hajók személyzettel történő kölcsönzése, a vontatás és tolatás és a belvízi szállítást támo gató
szolgáltatás esetén.
AT: Hajótársaságok természetes személyek általi létrehozása állampolgársághoz kötött. Amennyiben ezek jogi személy ként
telepednek le, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak állampolgársággal kell rendelkezniük. Ausztriában bejegyzett
társaság vagy állandó letelepedés szükséges. Emellett az üzletrészek többségét uniós állampolgároknak kell birtokolniuk.

(CPC 7223)

BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalkozásokban
legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.

e) Vontatás és tolatás

HU: Állami részvétel lehet szükséges a letelepedett vállalkozásban.

(CPC 7224)

SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett). HR:

f) Belvízi szállítást támogató szolgáltatás (a

Nincs kötelezettségvállalás.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai ( 61)

CPC 745 egy része)
g) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)

2016.12.24.
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C. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai (62)
a) Rakománykezelés

BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalkozásokban
legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.

(a CPC 741 egy része)

SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).
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HR: Nincs kötelezettségvállalás a következők esetében: d) Vontatás és tolatás és g) Vámkezelés.

(a CPC 742 egy része)

HU: Nincs kötelezettségvállalás a vámkezelésre

c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)

PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik lakó
hellyel rendelkeznek az Európai Unióban.

d) Vontatás és tolatás

FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.

(CPC 7113)

FI: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására

e) Vasúti szállítást támogató szolgáltatás
(CPC 743)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás (a

NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként
járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagad ják, ha
a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem ren
delkeznek tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell
telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.

g) Vámkezelés

D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai (63)
a) Rakománykezelés
(a CPC 741 egy része)

AT: Kereskedelmi célra használt közúti járművek személyzettel együtt való kölcsönzésére engedély csak európai uniós
tagállamok állampolgárainak és európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi ügyintézési helye az Eu rópai
Unióban van.

(a CPC 748 egy része)

SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).

d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése sze
mélyzettel

HR: Nincs kötelezettségvállalás a következők esetében: d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése sze
mélyzettel és g) Vámkezelés.

(CPC 7124)

HU: Nincs kötelezettségvállalás a vámkezelésre

e) Közúti járműveket támogató szolgáltatás
(CPC 744)

PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik tar
tózkodási hellyel rendelkeznek az Európai Unióban.

f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás

FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.

(a CPC 749 egy része)

FI: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására

(a CPC 742 egy része)
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c) Teherszállítmányozás

BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). A bolgár vállalkozásokban
legfeljebb 49 százalék részesedés szerezhető.
FI: Kereskedelmi célra használt közúti járművek személyzettel együtt való kölcsönzéséhez engedély szükséges, nem ter
jesztik ki a külföldön nyilvántartásba vett járművekre

b) Tárolás, raktározás

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

CPC 749 egy része)

HU

b) Tárolás, raktározás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

g) Vámkezelés
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HU

NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként
járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagad ják, ha
a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem ren delkeznek
tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell
telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.

L 356/1136

Ágazat vagy alágazat

D. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai

a) Földi kiszolgálás (beleértve az étkeztetést is)

EU: A tevékenységi kategóriák a repülőtér méretétől függenek. Az egyes repülőtereken a szolgáltatók száma a rendelke zésre
álló tér kötöttségeitől függően korlátozható, más okokból pedig legfeljebb két szolgáltatóra korlátozható.
Nincs kötelezettségvállalás.

b) Tárolás, raktározás

BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés

(a CPC 742 egy része)

PL: A fagyasztott vagy hűtött áruk tárolása és a folyadékok vagy gázok ömlesztett tárolása tekintetében a tevékenységi
kategóriák a repülőtér méretétől függenek. Az egyes repülőtereken a szolgáltatók száma a rendelkezésre álló tér kötött ségeitől
függően korlátozható, más okokból pedig legfeljebb két szolgáltatóra korlátozható.

szükséges).

c) Teherszállítmányozás (a

BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). HU:

CPC 748 egy része)

Nincs kötelezettségvállalás

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). HR:

SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett).

d) Légi járművek kölcsönzése személyzettel
(CPC 734)

EU: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a fuvarozót engedélyező európai uniós tagállamban vagy –
ha az engedélyező európai uniós tagállam megengedi – egy másik európai uniós tagállamban kell lajstromozni.
A lajstromozás feltétele lehet az, hogy a légi jármű tulajdonosai csak az egyedi állampolgársági követelménynek megfe lelő
természetes személyek lehetnek, vagy olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó
egyedi kritériumokat.
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A légi jármű tulajdonosai csak az egyedi állampolgársági követelménynek megfelelő természetes személyek lehetnek, vagy
olyan jogi személyek, amelyek teljesítik a tőketulajdonra és az ellenőrzésre vonatkozó egyedi kritériumokat.

e) Értékesítés és marketing

EU: Meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a légi fuvarozók tulajdonában és ellenőrzése alatt álló számítógépes
helyfoglalási rendszereket üzemeltető befektetőkre.
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EU: Meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a légi fuvarozók tulajdonában és ellenőrzése alatt álló számítógépes
helyfoglalási rendszereket üzemeltető befektetőkre.

g) Repülőtér kezelése (64)

BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés szükséges). PL:

HU

f) Számítógépes helyfoglalási rendszer

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

Külföldiek számára a részesedésszerzés 49 százalékig megengedett.
HR: Nincs kötelezettségvállalás.

h) Vámkezelés

BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés

szükséges).

HU: Nincs kötelezettségvállalás
PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik lakó
hellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot. FI:
Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként
járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagad ják, ha
a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem ren delkeznek
tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell
telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.

E. A tüzelőanyagok kivételével áruk csővezetékes szállításának ki
egészítő szolgáltatásai (65)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

SI: Vámkezelést csak a Szlovén Köztársaságban letelepedett jogi személyek végezhetnek (fióktelep nem megengedett). HR,

Nincs korlátozás

a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és raktározása, a tüzelő
anyagok kivételével ( 66)
(a CPC 742 egy része)

L 356/1137

18. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK

1181

A. Bányászati szolgáltatás (67)

Nincs korlátozás

(CPC 883) ( )
68

1182

B. Tüzelőanyagok csővezetékes szállítása ( 69)

C. Csővezetéken szállított tüzelőanyagok tárolása és raktározása (70)
(a CPC 742 egy része)

CY, CZ, MT, PL, SK: Az olyan országokból származó befektetőknek, amelyek energiaszállítók, megtilthatják, hogy ellen
őrzést szerezzenek a tevékenység felett. Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen fióktelep létrehozására (cégbejegyzés
szükséges).

EU: Nincs kötelezettségvállalás a villamos áram, gőz és meleg víz nagykereskedelmére

(CPC 62271)
és villamos áram, gőz és meleg víz nagykereskedelme ( 71)

E. Üzemanyag-kiskereskedelem

EU: Nincs kötelezettségvállalás a villamos energia, (nem palackozott) gáz, gőz és meleg víz kiskereskedelmére.

(CPC 613)

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: A tüzelőanyag, palackozott gáz, szén és fa kiskereskedelme tekintetében az áruházak enge
délyezése (Franciaországban csak a nagy áruházaké) a gazdasági szükségesség vizsgálatának függvénye. Fő kritérium: a
meglévő áruházak száma és az azokra gyakorolt hatás, népsűrűség, földrajzi kiterjedés, a közlekedési feltételekre gya korolt
hatás és új munkahelyek létrehozása.

F. Háztartási tüzelőolaj, palackos gáz, szén és fa kiskereskedelme
(CPC 63297)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

D. Szilárd, cseppfolyós és gáznemű tüzelőanyagok, valamint kap
csolódó termékek nagykereskedelme

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs
kötelezettségvál
lalás

HU

(CPC 7131)

A fenntartások leírása
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Ágazat vagy alágazat

és villamos energia, (nem palackozott) gáz, gőz és meleg víz kis
kereskedelme (72)

G. Energiaelosztási szolgáltatás ( 73)
(CPC 887)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: A
konzultációs szol
gáltatások kivételével nincs kötelezettségvállalás, és a gázelosztásra nincs korlátozás.
SI: A gázelosztással járó szolgáltatások kivételével nincs kötelezettségvállalás, és a gázelosztásra nincs korlátozás.

2016.12.24.

19. MÁSHOVA NEM SOROLT EGYÉB
SZOLGÁLTATÁSOK

1183

a) Mosás, tisztítás és ruhafestés

Nincs korlátozás

(CPC 9701)

1184

b) Fodrászat

c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr (CPC
97022)

d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási szolgáltatás
(CPC 97029)

IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata nemzeti elbánási alapon. A gazdasági szükségesség vizsgálatával meghatározható a
vállalkozások számának felső határa. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.

HU

(CPC 97021)

A fenntartások leírása

IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata nemzeti elbánási alapon. A gazdasági szükségesség vizsgálatával meghatározható a
vállalkozások számának felső határa. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.

IT: Gazdasági szükségesség vizsgálata nemzeti elbánási alapon. A gazdasági szükségesség vizsgálatával meghatározható a
vállalkozások számának felső határa. Fő kritérium: népsűrűség és meglévő vállalkozások sűrűsége.
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e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás masszázs, amennyiben azt Nincs korlátozás
lazító, a fizikai közérzetet javító szolgáltatásként és nem gyógyá
szati vagy rehabilitációs célból nyújtják (74) (75)
(CPC ver. 1.0 97230)

g) Távközlési összekapcsolási szolgáltatás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

Nincs korlátozás

(CPC 7543)
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(1) A szolgáltatási ágazatok tekintetében e korlátozások nem lépnek túl a fennálló GATS szerinti kötelezettségvállalásokban tükröződő korlátozásokon.
(2) Mivel közüzemi szolgáltatások gyakran a központi szint alatt is léteznek, gyakorlati szempontból nem ésszerű részletes és kimerítő ágazatspecifikus felsorolást adni. Az összehasonlítás megkönnyítése érdekében a
kötelezettségek listájában külön lábjegyzetek jelzik szemléltetésképpen és nem teljes körűen azokat az ágazatokat, ahol a közüzemi szolgáltatások fontos szerepet játszanak.
(3) A mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz, erdőgazdálkodáshoz és halászathoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között, a 6.F.f) és 6.F.g) pontban
találhatók.
(4) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(5) Nem terjed ki a díj ellenében vagy szerződéses alapon olaj- és gázmezőkön végzett bányászati szolgáltatásokra, amelyek az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között, a 18.A pontban találhatók.
(6) Nem terjed ki a feldolgozóiparral kapcsolatos tanácsadói tevékenységre, amely a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között, a 6.F.h) pontban található.
(7) Az ágazat a feldolgozóipari tevékenységre korlátozódik. Nem terjed ki olyan tevékenységekre, amelyek audiovizuális vonatkozásúak, vagy kulturális tartalmat mutatnak be.
(8) Az ügynöki kiadói és nyomdai tevékenység a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között, a 6.F.p) pontban található.
(9) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(10) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(11) Nem terjed ki a megbízásból végzett villamosenergia-szállításra és -elosztásra, amely az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között található.
(12) Nem terjed ki a gáz és gáztartalmú üzemanyagok csővezetékes szállítására, a megbízás alapján végzett gázszállításra és gázelosztásra, valamint a gáz és gáztartalmú üzemanyagok kereskedelmére, amelyek az
ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között találhatók.

(13) Nem terjed ki a gőz és meleg víz megbízás alapján történő szállítására és elosztására, valamint a gőz és meleg víz kereskedelmére, amelyek az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között találhatók.
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(14) Kiterjed a jogi tanácsadási, a jogi képviseleti, a jogi választottbírósági és a békéltető/közvetítő szolgáltatásokra, valamint a jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokra. A jogi szolgáltatásnyújtás csak a
nemzetközi közjog, az európai uniós jog és olyan joghatóság joga tekintetében engedélyezett, ahol a befektető vagy személyzete képesítéssel rendelkezik az ügyvédi praxisra, és más szolgáltatásokhoz hasonlóan az
Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó engedélyezési követelmények és eljárások vonatkoznak rá. A nemzetközi közjoggal vagy külföldi joggal kapcsolatban jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédeket illetően ez
történhet többek között úgy, hogy az ügyvédek betartják a helyi etikai kódexeket, a honi megnevezést használják (kivéve, ha azt a befogadó ország szerinti megnevezéssel egyenérté kűként elismertették), teljesítik a
biztosítási követelményeket, felvételüket kérik a befogadó ország ügyvédi kamarájának nyilvántartásába, amelyhez szakmai alkalmassági vizsgát kell letenni, és jogilag vagy a tevékenység folytatása céljából le kell
telepedni a befogadó országban. Az európai uniós joggal kapcsolatos jogi szolgáltatásokat elvileg egy személyesen eljáró, teljes képesítéssel rendelkező és az Európai Unióban ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező
ügyvéd végzi, illetve rajta keresztül látják el, míg az egyik európai uniós tagállam jogával kapcsolatos jogi szolgáltatásokat elvileg egy személyesen eljáró, teljes képesítéssel rendelkező és az adott európai uniós
tagállamban ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező ügyvéd végzi, illetve rajta keresztül látják el. Bíróságok és más illetékes hatóságok előtti képviselethez ezért szükséges lehet a teljes jogú kamarai tagság a megfelelő
európai uniós tagállamban, mivel ez európai uniós és nemzeti eljárásjog gyakorlását is magával vonja. Azonban néhány európai uniós tagállamban a teljes jogú kamarai tagsággal nem rendelkező külföldi ügyvédek
polgári eljárásban képviselhetnek olyan felet, aki annak az államnak az állampolgára vagy olyan államhoz tartozik, ahol az ügyvéd jogosult a praxisra.
(15) Nem terjed ki az adóügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadási és jogi képviseleti szolgáltatásokra, amelyek az 1.A.a) pontban találhatók. Jogi szolgáltatások.
(16) A lakossági gyógyszerellátásra – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó engedélyezési követelmények és eljárások vonatkoznak. Általános szabályként ez a
tevékenység a gyógyszerészek számára van fenntartva. Néhány európai uniós tagállamban csak az orvosi rendelvényre kapható gyógyszerek szállítása van fenntartva a gyógyszerészeknek.
(17) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(18) A CPC 85201 része, amely a 6.A. h) pontban található – Orvosi és fogorvosi ellátás.
(19) Az ide tartozó szolgáltatás az ingatlanügynöki szakmához kapcsolódik, és nem érinti az ingatlant vásárló természetes és jogi személyek jogait és/vagy a rájuk vonatkozó korlátozásokat.
(20) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók a forgalomba hozatali engedélyhez vagy a felhasználási engedélyhez szükséges műszaki vizsgálatra és elemzésre (pl. gépjárműellenőrzés, élelmiszer-ellenőrzés).
(21) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók a bányászattal (ásványok, olaj, gáz stb. bányászatával) kapcsolatos meghatározott tevékenységekre.
(22) A járművek karbantartása és javítása (CPC 6112, 6122, 8867 és CPC 8868) a 6.F. l) 1–6.F. l) 4. pontban található.
Az irodagép és -berendezés, benne számítógép karbantartása és javítása (CPC 845) a 6.B. pontban található. Számítógépes szolgáltatások.
(23) Nem terjed ki a nyomási szolgáltatásokra, amelyek a CPC 88442 alá tartoznak, és a 6.F. p) pont alatt találhatók.
(24) A „kezelés” fogalma magában foglalja a vámkezelést, a válogatást, a szállítást és a kézbesítést.
(25) „Postai küldemény” bármilyen típusú – állami vagy magán – kereskedelmi szereplő által kezelt küldemény.
(26) Pl. levél, képeslap.
(27) Ide tartoznak a könyvek és katalógusok is.
(28) Napilapok, újságok, időszaki kiadványok.
(29) A sürgős kézbesítési szolgáltatások a nagyobb sebesség és megbízhatóság mellett hozzáadott értéket jelentő elemeket is magukban foglalhatnak, mint például a küldemények összegyűjtése a feladási ponton, személyes
kézbesítés a címzettnek, a küldemény útvonalának nyomon követése, lehetőség a rendeltetési hely vagy a címzett megváltoztatására szállítás közben, kézhezvételi igazolás.
(30) Eszközök biztosítása, beleértve alkalmi helyiségek rendelkezésre bocsátását, valamint harmadik fél által történő szállítást, amely lehetővé teszi a saját kézbesítést postai küldeményeknek a szolgáltatásra előfizető
felhasználók között történő kölcsönös cseréjével. Postai küldemény bármilyen típusú – állami vagy magán – kereskedelmi szereplő által kezelt küldemény.
(31) Az i–iv. alágazatok esetében az egyetemes szolgáltatási és/vagy kompenzációs alaphoz való pénzügyi hozzájárulási kötelezettséget előíró, külön engedélyeket követelhetnek meg
(32) „Levélküldemény” bármilyen fizikai adathordozón rögzített írásos formájú közlemény, melyet a feladó által magán a küldeményen vagy a csomagolásán feltüntetett címre kell továbbítani és kézbesíteni. A könyvek,
katalógusok, hírlapok és folyóiratok nem tekintendők levélküldeménynek.
(33) Postaküldemények saját szállítása bármilyen szárazföldi szállítási módon.
(34) Levél saját szállítása légi úton.
(35) Ezek a szolgáltatások nem terjednek ki az online tájékoztatásra és/vagy adatfeldolgozásra (beleértve a tranzakciók feldolgozását is) (a CPC 843 része), amelyek az 1.B. pontban találhatók. Számítógépes szolgál tatások.
(36) A műsorszolgáltatás a televízió- és rádióprogramok jeleinek a nagyközönség számára történő eljuttatásához szükséges, megszakításmentes átviteli láncolata, azonban nem terjed ki az üzemeltetők közötti
közreműködési kapcsolatokra.

2016.12.24.

1187

2016.12.24.
HU

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

(37) Lábjegyzet egyértelműsítési célokkal: Egyes európai uniós tagállamok fenntartják a meghatározott távközlési szolgáltatókban való állami részesedés jogát. Az európai uniós tagállamok fenntartják maguknak a jogot,
hogy a jövőben is megtartják ezt a részesedést. Ez nem jelenti a piacra jutás korlátozását. Belgiumban a Belgacomban való kormányzati részvételt és szavazati jogokat a jogalkotási hatáskör keretében szabadon
határozzák meg, ahogy azt jelenleg is előírja a kormányzati tulajdonú gazdasági vállalkozások reformjáról szóló, 1991. március 21-i törvény.
(38) Ezek a szolgáltatások magukban foglalják a rádiós és televíziós műsorok műholdas vételéből és továbbításából álló távközlési szolgáltatásokat (a televízió- és rádióprogramok jeleinek a nagyközönség számára történő
eljuttatásához szükséges, megszakításmentes átviteli láncolata). Ez kiterjed a műholdas szolgáltatások használatának értékesítésére, de nem terjed ki televíziós programcsomagok háztartások számára történő értékesítésére.
(39) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók a vegyi anyagok, gyógyszerek, orvosi felhasználású termékek, például orvosi és sebészeti eszközök, orvosi anyagok és orvosi
felhasználású tárgyak, katonai felszerelések és nemesfémek (és drágakövek) forgalmazására, valamint az Európai Unió néhány tagállamában a dohány és dohánytermékek és a szeszesitalok forgalmazására.
(40) E szolgáltatások, amelyek közé a CPC 62271 is tartozik, az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között találhatók a 18.D. pontban.
(41) Nem terjed ki a karbantartásra és a javításra, amelyek a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között találhatók a 6.B. és a 6.F. l) pontban.
Nem terjed ki az energiatermékek kiskereskedelmére, amelyek az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között találhatók a 18.E. és a 18.F. pontban.
(42) A gyógyszertermékek, orvosi és ortopédiai áruk kiskereskedelme a SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK között található az 6.A. k) pontban.
(43) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(44) A szennyvízgyűjtésnek és -kezelésnek felel meg.
(45) A kipufogógázok tisztításának és a zajcsökkentésnek felel meg.
(46) A táj- és természetvédelmi szolgáltatásoknak felel meg.
(47) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(48) A légi szállítás során biztosított étkeztetés a SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI között található a 17.D. a) pontban (Földi kezelés).
(49) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(50) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók a kikötői szolgáltatásokra és más, közjavakat igénylő tengeri szállítási szolgáltatásokra.
(51) Tartalmazza a nemzetközi teherfuvarozók által nyújtott olyan gyűjtőszolgáltatásokat és berendezések mozgatását is az azonos államban lévő kikötők között, ha nem valósul meg árbevétel.
(52) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók a kikötői szolgáltatásokra és más, közjavakat igénylő belvízi szállítási szolgáltatásokra.
(53) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók közjavakat igénylő a vasúti szállítási szolgáltatásokra.
(54) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(55) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók néhány EU-tagállamban.
(56) CPC 71235 része, amely a KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK között található a 7.A. pontban Postai és futárpostai szolgáltatás.
(57) A tüzelőanyagok csővezetékes szállítása az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között található a 18.B. pontban.
(58) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(59) Nem terjed ki a járművek karbantartására és javítására, amely a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között található a 6.F. l) 1.–6.F. l) 4. pontban.
(60) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók a kikötői szolgáltatásokra és más, közjavak igénybevételét megkövetelő szolgáltatásokra, valamint a vontatásra és tolatásra.
(61) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók a kikötői szolgáltatásokra és más, közjavak igénybevételét megkövetelő szolgáltatásokra, valamint a vontatásra és tolatásra.
(62) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók közjavakat igénylő szolgáltatásokra.
(63) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók közjavakat igénylő szolgáltatásokra.
(64) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(65) A tüzelőanyagok csővezetékes szállítása az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között található a 18.C. pontban.
(66) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(67) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
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(68) A következő, megbízás alapján teljesített szolgáltatásokra terjed ki: tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a bányászattal, a terület előkészítésével, szárazföldi fúrótorony telepítésével kapcsolatban, fúrás, fúrókorona
rendelkezésre bocsátása, zsaluzás és csövezés, iszappal kapcsolatos mérnöki munka és iszapszállítás, szárazanyagok mérése, fogómunkához és mélyfúráshoz kapcsolódó különleges műveletek, fúrólyuk-terület
geológiai és fúrási ellenőrzése, magfúrás, fúrólyukvizsgálat, vezetékelés, kitöltőfolyadék (sóoldat) szállítása és üzembe helyezése, kiegészítő eszközök szállítása és telepítése, cementerősítés (nyomásszivattyúzás),
gerjesztés (rétegrepesztés, savazás, nyomásszivattyúzás), lyukbefejezés és a mélyfúrólyuk helyreállítása, a mélyfúrólyuk betömése és elhagyása.
Nem tartalmazza a természeti erőforrásokhoz való közvetlen hozzáférést vagy azok kiaknázását.
Nem tartalmazza az olajtól és gáztól eltérő erőforrások bányászata helyszíni előkészítésének munkáit (CPC 5115), ami a 8. pont alatt található. ÉPÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.
(69) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(70) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(71) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(72) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(73) A konzultációs szolgáltatások kivételével a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók.
(74) A terápiás masszázs és a gyógyvizes kezelés a 6.A. h) pontban (Orvosi és fogorvosi szolgáltatások), a 6.A. j) 2. pontban (Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás) és az egészségüg yi ellátások (13.A. és 13.C.)
között található.
(75) A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozás a közüzemi szolgáltatások terén (például bizonyos vízforrásoknál) nyújtott fürdőszolgáltatásokra és nem terápiás masszázsra alkalmazandó.”.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja
2016.12.24.

1189

2016.12.24.
356/1143

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L

X. MELLÉKLET

„D. SZAKASZ
ECUADOR

A kötelezettségvállalások e jegyzéke konzisztens a letelepedés területét irányító ecuadori
alkotmányos és jogszabályi rendelkezésekkel.
Ezen ajánlat készítésekor figyelembe vették az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által
meghatározott gazdasági tevékenységek nemzetközi ágazati osztályozási rendszerét (ISIC),
(Statistical Reports, M. sorozat, 4. sz., rev ISIC, ver 3.1, 2002, valamint az Egyesült Nemzetek
Statisztikai Hivatala által meghatározott központi termékosztályozást (CPC), (Statistical
Reports, M. sorozat, 77. sz., prov 1991.
A módszertani felülvizsgálat és elemzés céljából:
Semmilyen kötelezettségvállalásra nem kerül sor a listán nem szereplő gazdasági tevékenységek
ágazataiban és alágaza taiban
Azokra a gazdasági alágazatokra vonatkozóan, amelyekben a kötelezettségvállalásokat fenntartják
vagy új kötelezettség vállalásokat építenek be, a módosítások a baloldali „Ágazat vagy alágazat”
oszlopban vannak feltüntetve
A piacra jutással és nemzeti elbánással kapcsolatos szabályokra vonatkozó és a fenntartott vagy
újonnan beépített kötele zettségvállalásokra alkalmazandó fenntartások, feltételek és kivételek a
jobboldali „A fenntartások leírása” oszlopban vannak feltüntetve.
A lista kiegészítése érdekében, ugyanazon jobboldali oszlop magában foglalja a fenntartott vagy
beépítendő kötelezettség vállalással vagy fenntartással kapcsolatosan szükségesnek tekintett bármely
észrevételeket.
A konkrét ágazatokban vagy alágazatokban vállalt kötelezettségek az első szakaszban foglalt
horizontális fenntartások és korlátozások alá tartoznak, amelyeket ellenkező rendelkezés hiányában
teljes körűen és feltétel nélkül kell alkalmazni valamennyi ágazatra vonatkozóan.
A kötelezettségvállalások nem foglalják magukban a gazdasági tevékenységek gyakorlásához
vagy fejlesztéséhez szükséges követelményekre, engedélyekre vagy elismerésekre, eljárásokra vagy
folyamatokra vonatkozó intézkedéseket, amelyeket akkor is kell alkalmazni, ha nem szerepelnek a
listán, kivéve, ha azokat a piacra jutással és nemzeti elbánással kapcsolatos szabályokra vonatkozó
korlátozásokként kerülnek bemutatásra
Az alábbi listán szereplő fenntartások, feltételek és kivételek – amennyiben
összeegyeztethetetlenséget mutatnak – nem vonatkoznak a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO)
való csatlakozása érdekében vállalt 1996. évi Kötelezettségvállalási Ütemterv (GATS/SC/98/1. kieg.)
és (GATS/SC/98/2. kieg.) és annak módosításai eredeti szövegei alapján készült 2003. január 24-i
S/DCS/W/ECU átdolgozott kiadásban található ecuadori kötelezettségvállalás alá eső
alágazatokra és módozatokra. Ennek megfelelően, az említett fenntartások, feltételek és kivételek az
ellátásnak az alábbi listán szereplő új ágazataira/módozataira vonatkoznak majd és azok tekintetében
fogják előírni azokat.
1190

A szolgáltatáskereskedelemről, letelepedésről és elektronikus kereskedelemről szóló címben
szereplő szabályok alkalmazási köréhez kapcsolódóan a 107. cikk (3) bekezdésében foglalt
rendelkezésekkel összhangban, nem szerepel
a listán olyan intézkedés, amelyet az ecuadori
állam a támogatásokkal és segélyekkel kapcsolatosan elfogadhat vagy fenntarthat.
Hasonlóképpen, a szolgáltatáskereskedelemről, letelepedésről és elektronikus kereskedelemről szóló cím
107. cikkének
(5) bekezdése alapján, Ecuador fenntartja magának a jogot, hogy létrehozza, fenntartsa vagy teljes
körűen végrehajtsa nemzeti jogszabályait, jogszerű szakpolitikai célkitűzéseinek elérése céljából az
olyan területeken, mint többek között
a lakosság kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportjainak
védelme, fogyasztóvédelem, egészségügy és a környezetvédelem.
A szolgáltatáskereskedelemről, letelepedésről és elektronikus kereskedelemről szóló cím 107.
cikkének (4) bekezdésével összhangban, ez a felajánlás nem foglalja magában az államhatalom
gyakorlása során nyújtott szolgáltatásokat.
A kötelezettségvállalások e jegyzékéből eredő jogok és kötelezettségek nem közvetlenül
alkalmazandóak és ténylegesek és ezért nem ruház közvetlenül természetes és jogi személyekre
érvényesíthető jogokat.
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A fenntartások leírása
Ágazat vagy alágazat

VALAMENNYI ÁGAZAT

Beruházás
A stratégiai ágazatok hasznosításához vagy a közszolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan bizonyos gazdasági tevékeny ség
során történő beruházások megkövetelik a koncessziós jogok, licenciák, engedélyek vagy az engedélyezés egyéb for máinak
előzetes megszerzését az érintett ágazatra alkalmazandó releváns jogszabályokkal összhangban, valamint a más ország jogi
hatálya alá tartozó jogi személyek – és amelyek fő székhelye más országban található – ecuadori székhelyére és letelepedésére
vonatkozóan.
Ez a követelmény alkalmazandó a közműves ivóvíz- és öntözővízellátással, a szennyvízelvezetéssel, a villamos energiá val, a
telekommunikációval, az autópálya kezelővel, a kikötői és a repülőtéri infrastruktúrával kapcsolatos szolgáltatások nyújtására,
valamint az energetikai hasznosítással, annak valamennyi formájában, a nem megújuló természeti erőforrá sok
hasznosításával, a közlekedéssel és a szénhidrogének finomításával, a biodiverzitással és a genetikai örökséggel, a víz zel és a
rádióspektrummal kapcsolatos szolgáltatások nyújtására.
Az előző bekezdésben szereplő területeken tevékenykedő vállalatok részvényei blokkjának vagy az ellenőrzésükkel,
irányításukkal vagy kezelésükkel kapcsolatos bármely jog teljes vagy részleges megszerzéséhez szükséges lehet az illeté kes
hatóságok jóváhagyása.
A licenciák, engedélyek és egyéb engedélyezések megadásának kritériumai átláthatóak és megkülönböztetésmentesek az EU-fél
létesítményeinek részvétele tekintetében és nem jelentenek mennyiségi korlátozást a letelepedésre vonatkozóan.
Ecuador megállapodás szerinti egyedi kötelezettségvállalásait a stratégiai ágazatokban és a közszolgáltatás terén a nem zeti
jogban a közszolgáltatások nyújtásában és a stratégiai ágazatokban a jogoknak a magánkezdeményezések felé tör ténő
átruházással kapcsolatosan előírt kivételes körülményeknek kell tekinteni.
Föld és vizek tulajdonlása
Külföldi természetes vagy jogi személyek semmilyen minőségükben nem szerezhetnek földtulajdont vagy földkoncesz sziót
gazdasági hasznosítás céljából a nemzetbiztonság szempontjából érzékeny zónákban.
Ecuador fenntartja a jogot, hogy intézkedést fogadjon el vagy tartson fenn a külföldiek tulajdonával kapcsolatban a ha
tármenti régióiban, nemzeti tengerpartjain vagy szigetein.
Külföldi munkavállalók toborzása
A 10 főnél több személyt foglalkoztató munkáltatónak az átlagos munkavállalók tekintetében legalább 90 %-os, a kép zett
munkavállalók, szakemberek, adminisztratív személyzet vagy felelős beosztásban dolgozó személyek tekintetében legalább
80 %-os arányban ecuadori állampolgárokat kell alkalmaznia. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a legfeljebb 10
munkavállalót foglalkoztató munkáltatókra.
Jogi képviselet
Valamennyi nemzeti vagy külföldi vállalat jogi képviselőjének, amely tárgyalásokat folytat vagy szerződéses kötelezettsé gei
vannak Ecuadorban, ügynökkel vagy képviselővel kell rendelkeznie az Ecuadori Köztársaságban, aki válaszolhat
a
megkeresésekre és megfelel a vonatkozó előírásoknak, és akinek tartózkodási hellyel kell rendelkeznie Ecuadorban.
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Szociális gazdaság
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A Köztársaság alkotmányával összhangban, Ecuador fenntartja magának a jogot arra, hogy intézkedéseket hozzon me gadva
a preferenciális és megkülönböztetett elbánást azoknak az ágazatoknak, amelyek a szociális gazdasági modelljét alkalmazva
működnek és folytatják tevékenységeiket, beleértve az egyesületi szektort és a közösségi szövetkezeti szek tort.
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Ágazat vagy alágazat

Adószabályok
Valamennyi típusú átutalásra valutakiáramlással kapcsolatos adó vonatkozik, amelyet a 296. cikk rendelkezéseivel teljes
mértékben összeegyeztethetőnek tekintenek.
Kulturális örökség és természeti örökség

Kiadói ágazat
Ecuador fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy olyan intézkedéseket fogadjon el vagy tartson fenn, amelyek olyan
elbánást biztosítanak az EU-Fél valamely természetes vagy jogi személye számára, mint amilyet az utóbbi Fél biztosít az
ecuadori természetes vagy jogi személyek számára a kiadói ágazatban.

1. MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS,
VADGAZDÁLKO DÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS
A. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás

Piacra jutás: Nincs korlátozás (2)

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), kivéve a tanácsadási és
konzultációs szolgáltatásokat (1)

Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

B. Erdőgazdálkodás és fakitermelés

Piacra jutás: Nincs korlátozás, kivéve a létesítmények számára, az összes művelet számára és a kitermelés összmennyisé gére
vonatkozóan.

(ISIC rev.3.1: 020), a tanácsadói és konzultációs szolgáltatások ki
vételével

Az Európai Unió Hivatalos
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Ecuador fenntartja a jogot, hogy elfogadjon vagy fenntartson bármely olyan intézkedést, amely jogokat vagy kedvezmé
nyeket biztosít a helyi közösségeknek a szellemi kulturális örökségnek a támogatásával és fejlesztésével összefüggésben.
Hasonlóképpen, fenntartja a jogot, hogy bármely olyan intézkedést fogadjon el vagy tartson fenn, amely jogokat vagy
kedvezményeket biztosít a helyi közösségeknek Ecuador természeti örökségének védelme, megőrzése, helyreállítása vagy
előmozdítása tekintetében, amelyen a következők értendők: a környezeti, tudományos, kulturális vagy tájképi szempontból
valamennyi értékes fizikai, biológiai és geológiai jellemzőt, többek között a védelem alatt álló területek nemzeti rendszerét,
valamint a törékeny és veszélyeztetett ökoszisztémát.

Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

L 356/1145
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2. HALÁSZAT ÉS AKVAKULTÚRA

Piacra jutás: Nincs korlátozás

(ISIC rev.3.1: 0501, 0502), a tanácsadói és konzultációs szolgálta
tások kivételével

Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás, kivéve:
Csak ecuadori halászok folytathatnak kisüzemi halászatot.
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A halászhajók csak külföldi legénységet toborozhatnak, amennyiben megkapták a megfelelő engedélyt az illetékes közi
gazgatási szervtől és a meghatározott időszakra.
HU

A belföldi tengeri hajóközlekedés általában az ecuadori hajók számára van fenntartva; külföldi lobogó alatt hajózó hajók nem
közlekedhetnek belvízi utakon előzetes engedély nélkül.
A külföldi lobogó alatt hajózó rákászhajók és feldolgozó hajók belépése az országba korlátozott, kivéve, ha javítás miatt
kikötői szolgáltatásra van szükségük vagy egy előre nem tervezett kikötés esetén.
A lárvanevelő laboratóriumokba és az akvakultúrás kutatóközpontokba történő külföldi beruházásokhoz szükség van az
illetékes hatóság engedélyéhez.
3. BÁNYÁSZAT ÉS KŐFEJTÉS

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti

(ISIC rev 3.1: 10)

elbánás: Nincs korlátozás

B) Kőolaj-, földgázkitermelés (ISIC rev 3.1: 1110)

Piacra jutás: Nincs kötelezettségvállalás

Nem terjed ki a díj ellenében vagy szerződéses alapon olaj- és
gázmezőkön végzett bányászati szolgáltatásokra.

Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

C) Fémtartalmú érc bányászata (ISIC rev 3.1: 13)

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti

Az Európai Unió Hivatalos
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A) Szén- és lignitbányászat; tőzeg és tőzegbrikett kitermelése

elbánás: Nincs korlátozás

D) Egyéb bányászat és kőfejtés (ISIC rev 3.1: 14)

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás
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F) Fa- és faipari és parafatermékek feldolgozása, kivéve bútoráruk;
szalma és fonott áru gyártása (ISIC rev 3.1: 20)

I) Kemencében előállított termékek gyártása (ISIC rev 3.1: 231)

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás
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U) Nyersanyag visszanyerése hulladékból (ISIC rev 3.1: 37)

A fenntartások leírása

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
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elbánás: Nincs korlátozás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

4. FELDOLGOZÓIPAR

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

B. Dohánytermék gyártása (ISIC rev 3.1: 16)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

C. Textília gyártása (ISIC rev 3.1: 17)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

D. Ruházati termék gyártása; szőrme kikészítése (ISIC rev 3.1: 18) Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

E. Bőrkikészítés; táskafélék, kézitáskák, lószerszám, hám és láb beli
gyártása (ISIC rev 3.1: 19)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

G. Papír, papírtermékek gyártása (ISIC rev 3.1: 21)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
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A. Élelmiszer és ital gyártása (ISIC rev 3.1: 15)

H Írott média közzététele, nyomdai kiadása és reprodukciója ( 3) Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
(ISIC rev 3.1: 22), kivéve a megbízás alapján végzett kiadói és
nyomdai tevékenységet

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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J. Kőolaj-feldolgozás (ISIC rev 3.1: 232)

K. Vegyi anyag és termék gyártása a robbanóanyagok kivételével
(ISIC rev 3.1: 24, a robbanóanyagok gyártása kivételével)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

M. Egyéb nemfém ásványi termék gyártása (ISIC rev 3.1: 26)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

N. Fémalapanyag gyártása (ISIC rev 3.1: 27)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

O. Fémfeldolgozási termék gyártása a gépek és berendezések ki
vételével (ISIC rev 3.1: 28)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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L. Gumi-, műanyag termék gyártása (ISIC rev 3.1: 25)
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a) Általános rendeltetésű gép gyártása (ISIC rev 3.1: 291)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

b) Speciális rendeltetésű gép gyártása a fegyverek és lövészeti ter Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
mékek kivételével (ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925,
2926, 2929)

c) Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása (ISIC rev 3.1:
293)

Az Európai Unió Hivatalos
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P. Gép gyártása

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

d) Irodai, számviteli és számítástechnikai felszerelés gyártása (ISIC rev Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
3.1: 30)
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e) Máshova nem sorolt villamos gép, készülék gyártása (ISIC rev 3.1: Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
31)

f) Híradástechnikai termék, készülék gyártása (ISIC rev 3.1: 32)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

R. Közúti gépjármű, pótkocsi, félpótkocsi gyártása (ISIC rev 3.1:
34)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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Q. Orvosi, precíziós és optikai műszergyártás, óragyártás (ISIC
rev 3.1: 33)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

S. Egyéb (nem hadászati) jármű gyártása (ISIC rev 3.1: 35, hadi Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
hajó, harci repülőgép és egyéb hadászati jármű gyártása kivételé
vel)

U. Nyersanyag visszanyerése hulladékból (ISIC rev 3.1: 37)

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás
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T. Bútorgyártás; máshova nem sorolt feldolgozóipar (ISIC rev 3.1: Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
361, 369)

5. SAJÁT VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ- ÉS
MELEGVÍZE LŐÁLLÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -ELOSZTÁS (A
NUKLEÁRIS
ALAPÚ
VILLAMOSENERGIATERMELÉS
KIVÉTELÉVEL)
A) Saját villamosenergia-előállítás, -szállítás és -elosztás (részben
ISIC rev. 3.1: 4010)

Piacra jutás: Nincs kötelezettségvállalás

B) Saját gáztartalmú üzemanyag elosztása és kereskedelme főve
zetéken (részben ISIC rev. 3.1: 4020)

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti

Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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elbánás: Nincs korlátozás

C) Gőz és meleg víz-előállítás; saját gőz- és melegvíz-elosztás
(részben ISIC rev. 3.1: 4030).

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás
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A fenntartások leírása

L 356/1150

Ágazat vagy alágazat

GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
HU

A. Szakmai szolgáltatások

Ecuadorban a legtöbb szakmai tevékenység gyakorlásának céljából, a külföldön szerzett képesítéseket el kell ismertetni a
nemzeti illetékes hatósággal, amelyhez általában szükséges az ecuadori tartózkodási hely, mielőtt megadhatja az ilyen
elismerést.

a) Jogi szolgáltatások (CPC 861) Csak a külföldi jogszabályokkal Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
és nemzetközi joggal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások (a
nemzeti jog szerinti tanácsadói szolgáltatások és jogi képviselet
kivételével)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás, azzal a kivétellel, hogy a könyvelői társulások vagy vállalkozások, a hiva tás
közös gyakorlása tekintetében, kizárólag ecuadori állampolgárokból állhatnak, vagy ecuadori és külföldi állampolgá rokból,
amely esetben azoknak legalább kétharmad arányban ecuadori könyvelőből kell állniuk, és tőkéjüknek is ezzel azonos
arányban kell állnia. Az ilyen társulásokat vagy vállalkozásokat be kell jegyeztetni a könyvelők nemzeti nyilván tartásába.

c) Adótanácsadói szolgáltatások (CPC 863)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

d) és g) Építészeti szolgáltatás (CPC 8671) beleértve a település-,
tájrendezési tervezési szolgáltatásokat (CPC 8674)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

e) Műszaki mérnöki szolgáltatás (CPC 8672) az állam által be
szerzett szolgáltatások kivételével

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

f) Integrált mérnöki szolgáltatás (CPC 8673) az állam által be
szerzett szolgáltatások kivételével

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

b) Számviteli és könyvelői szolgáltatás (CPC 862);

2016.12.24.

B. Számítástechnikai tevékenység

1204

a) Hardverinstallálással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (CPC
841)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

c) Adatfeldolgozás (CPC 843)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

d) Adatbázis-szolgáltatás (CPC 844)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

HU

b) Szoftvertelepítés (CPC 842)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

D. Ingatlanügyletek (CPC 821 + 822)

a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra vonatkozóan (CPC 821) Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

b) Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás (CPC 822)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

e) Az irodagép és -berendezés, benne számítógép karbantartása és Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
javítása (CPC 845) és egyéb számítógépes szolgáltatások (CPC 849)

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás

E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül

a) Magángépjárművek kölcsönzési szolgáltatásai üzemeltető nél kül
(CPC 83101)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

L 356/1151

1206

b) Vízi jármű kölcsönzése személyzet nélkül (CPC 83103)

Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás, azzal a kikötéssel, hogy a hajózás és a kabotázs kizárólag az ecuadori
lobogó alatt közlekedő hajók számára van fenntartva.
A szénhidrogének nemzetközi tengeri fuvarozása az ecuadori állami hajózási vállalatok tulajdonában álló hajók számára van
fenntartva.
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Ágazat vagy alágazat

*F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
HU

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

b) Piac-, közvélemény-kutatás (CPC 864)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

c) Üzletviteli tanácsadás (CPC 865)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

d) Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások (CPC 866)

e) Műszaki vizsgálat, elemzés (CPC 8676)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

h) Bányászathoz kapcsolódó szolgáltatások (CPC 883)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

i) Feldolgozóipari szolgáltatás (CPC 884+885)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

m) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás (CPC
8675)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

a) Hirdetési hely vagy idő eladásával vagy bérbeadásával kapcso
latos szolgáltatások (CPC 8711)

n) Berendezések karbantartása és javítása (CPC 633 + 8861- 8866) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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o) Épületek takarítása (CPC 874)

q) Csomagolás (CPC 876)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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s) Konferenciaszervezés (CPC 87909*)

A fenntartások leírása

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti

t) Egyéb közlekedési berendezések javítási szolgáltatásai, díjazásos vagy
szerződéses alapon (CPC 8868)

HU

elbánás: Nincs korlátozás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás

2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja
L 356/1153
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A. Postai és futárpostai szolgáltatás (a CPC 7511 egy része és a Az ecuadori jogszabályok értelmében koncesszió vagy az engedély egyéb formája szükséges postai és futárpostai szol
CPC 7512) Postai küldemények kezelésével kapcsolatos szolgál gáltatások nyújtásához Ecuadorban
tatások az alágazatok alábbi listája szerint, függetlenül attól, hogy a
Piacra jutás: Nincs korlátozás, azzal a kikötéssel, hogy e megállapodás hatályba lépését követő ötödik év végéig úgy kell
rendeltetési hely belföldön vagy külföldön van:
tekinteni, hogy azon szolgáltatások alkalmazási köre, amelyekkel szemben fenntartásokkal lehet élni olyan levélkülde
i.
ményekből állnak, amelyek árát és súlyát a nemzeti jogszabályok határozzák meg
Címzett írásbeli kommunikáció kezelése bármilyen típusú fizikai Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
hordozón, ideértve a hibrid mail és direkt mail szolgáltatásokat is;
ii.
Címzett csomagküldemények vagy csomagok kezelése, iii.
Címzett sajtótermékek kezelése, iv.
A fenti i–iii. pontban említett küldemények kezelése ajánlott vagy
biztosított levélként, v.
Sürgős kézbesítési szolgáltatás a fenti i–iii. pontban említett kül
deményekre vonatkozóan,
vi. Nem címzett küldemények kezelése,
vii. Dokumentumcsere
Az i., iv. és v. alágazat kötelezettségvállalásai nem tartoznak ebbe a
körbe, amennyiben olyan szolgáltatások alkalmazási körébe es nek,
amelyeket az államnak tartanak fenn; ezek a következők: olyan
levélküldemények (4), amelyek ára nem haladja meg az ál lami
alaptarifa 2,5-szörösét, feltéve hogy súlyuk kevesebb mint 50
gramm, valamint a bírósági és közigazgatási eljárások során
használt ajánlott postai küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatá sok.
(a CPC 751 egy része, a CPC 71235 egy része (5) és a CPC 73210
egy része (6))
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Ágazat vagy alágazat

C. Távközlés

HU

Az állam fenntartja magának a jogot arra, hogy a jövőben meghatározza azokat az eseteket, amelyekben bármely szol
Beleértve az alább felsorolt szolgáltatásokat, a műsorszolgáltatás gáltatásnyújtáshoz megkövetelheti a koncessziót vagy az engedély egyéb formáját.
Ecuador fenntartja magának a jogot arra, hogy olyan intézkedéseket fogadjon el vagy tartson fenn, amely biztosítja a rá
kivételével
Ezek a szolgáltatások nem terjednek ki az olyan tartalomszolgál dióspektrum kedvezményes kijelölését állami üzemeltetője (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) számára, hogy
garantálja az egyetemes távközlési szolgáltatás nyújtását az elszigetelt vidéki területeken, városok peremvidékein, valamint
tatásból álló gazdasági tevékenységekre, amelyek továbbításuk cél jából
alacsony jövedelmű személyeknek, olyan feltételekkel, amelyek nincsenek hatással a magánüzemeltetők által a kereskedelmi
távközlési szolgáltatást igényelnek.
piachoz való hozzáférésre vonatkozó szűkös erőforrások kínálatára, valamint az abban való részvételre.

a) Valamennyi, jelek bármilyen elektromágneses eszközökkel tör Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
ténő továbbításából és vételéből álló szolgáltatás, a rádiós vagy te
levíziós műsorszolgáltatás kivételével

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

c) Egyéb

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

3. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI
SZOLGÁL TATÁSOK

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

B. Építőmérnöki építési munka (CPC 513) az állam által beszer
zett szolgáltatások kivételével

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

C. Szerelési és összeszerelési munka (CPC 514+516)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

D. Befejező építési munkák (CPC 517)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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2016.12.24.

A. Épület építési munkái (CPC 512)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

b) Műholdas kapacitással rendelkező szolgáltatások, rádiós vagy
televíziós műsorszóró állomások csatlakoztatására

E. Egyéb (CPC 511+515+518).

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

1213

A fenntartások leírása

4. FORGALMAZÁS

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

HU

A) Jutalékos ügynöki szolgáltatások (CPC 6211) kivéve az üzema
nyagok értékesítését

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás

B) Nagykereskedelmi szolgáltatások

b) Távközlési végberendezések nagykereskedelme (a CPC 7542 egy
része)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

c) Egyéb nagykereskedelem (CPC 622), az energiahordozók, ásvá
nyok, vegyipari és gyógyászati termékek kivételével.

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

C) Kiskereskedelem (a CPC 63 egy része)

Piacra jutás; Nincs korlátozás Nemzeti

Csak a következők tekintetében:

elbánás: Nincs korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

a) Kereskedelmi gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szá nok, Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek nagykereske delme
(a CPC 6111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy
része)

Élelmiszer-kiskereskedelem (CPC 631)
Nem élelmiszerre vonatkozó kiskereskedelmi szolgáltatások (CPC
632)
Gépjármű-értékesítés (CPC 6111)
Gépjárműalkatrészek és -tartozékok értékesítése (CPC 6113)

L 356/1155

Motorkerékpár és motoros szán, valamint alkatrészeik és tartozé kaik
értékesítése (CPC 6121)
Távközlési berendezések értékesítése (CPC 7542)
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D. Franchise (CPC 8929)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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Ágazat vagy alágazat

6. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK
HU

A) Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások (CPC 9401)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

B) Hulladékkezelés (CPC 9402)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

C) Közegészségügyi és hasonló szolgáltatások (CPC 9403)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

D) Kipufogógáz-tisztítás (CPC 9404) Zajcsökkentés (CPC 9405) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
Táj- és természetvédelmi szolgáltatások (CPC 9406); Egyéb (CPC
9409)

2016.12.24.
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7. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Az ecuadori jogszabályok szerint nem megengedett a szociális gazdaság finanszírozási szektorában működő olyan in
tézmények anyairodáját vagy fióktelepét megnyitni, mint az alábbiak: takarék- és hitelszövetkezetek, önsegélyező gazdál kodó
vagy egyesületi egységek, önkormányzati alapok és bankok, takarékpénztárak, valamint a származási országban meglévő és
ennek a szektornak megfelelő bármely egyéb jogi forma vagy megnevezés.
A nagyobb átláthatóság érdekében a biztosítással, viszontbiztosítással, valamint kapcsolódó szolgáltatásokkal és banki
szolgáltatások, egyéb pénzügyi szolgáltatások és értékpapír-szolgáltatások valamennyi formában történő nyújtásával
foglalkozó vállalkozások Ecuadorban történő letelepedésére vonatkozóan az ilyen tevékenységekkel kapcsolatosan szük ség van
kifejezett engedélyre és a hatályos jogszabályokban előírt valamennyi rendelkezéseknek való megfelelésre.
A külföldi pénzügyi intézmény ecuadori fióktelepének hitelezői preferenciális jogokat élveznek az országban ezen intéz
ményben tartott pénzeszközeik felett az anyaintézmény felszámolása vagy Ecuadorban üzleti tevékenységének valamely okból
kifolyólag történő beszüntetése esetén.
A nagyobb átláthatóság érdekében, a külföldi pénzügyi intézmények fióktelepeinek, beleértve a biztosító és viszontbiz tosító
társaságokat, ecuadori bejegyzésűnek kell lennie, a nemzeti pénzügyi intézmények számára előírt tőkével egyenlő minimális
tőkével.
A külföldi pénzügyi intézmények számára, amelyek javaslatot tesznek az ügyfeleik számára információs központként
szolgáló képviseleti irodák nyitására vagy, azért, hogy tőkét helyezzenek el az országban kölcsön vagy befektetések for
májában, előírják, hogy előzetes engedélyt szerezzenek be az illetékes ellenőrző szervtől és nem végezhetnek a törvény által
előírt egyetlen pénzközvetítői szolgáltatást sem. Ezen felül, tartózkodniuk kell az ilyen típusú műveletekhez kap csolódó
tájékoztatás nyújtásától, hirdetéstől vagy bármely kezelési vagy feldolgozási szolgáltatás nyújtásától. Nem gyűjt hetnek
pénzeszközöket vagy betéteket Ecuadorban másik országban történő befektetés tekintetében, valamint nem kí nálhatnak vagy
fektethetnek be másik országban kibocsátott értékpapírokat.
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A nagyobb átláthatóság érdekében, a pénzügyi információk nyújtásával és továbbításával és a pénzügyi adatfeldolgozás sal
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások kiegészítő szolgáltatásait be kell jegyezni a Banki, Biztosítási és Magánnyugdíjügyintézők Főfelügyelete által előírt szabályokkal összhangban. Az említett kiegészítő szolgáltatások nem gyűjthetnek,
kezelhetnek és nyújthatnak hitelinformációkat. A pénzügyi információs szolgáltatások vagy a pénzügyi adatfeldolgozás az
ilyen információk védelmét szabályozó ecuadori rendelkezések hatálya alá tartoznak.

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

A nagyobb átláthatóság érdekében, azokat a jogi személyeket, amelyek pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, beleértve a
kiegészítő szolgáltatásokat és az értékpapír-szolgáltatásokat, a jogi felelősséggel rendelkező vállalkozások és személyek jogi
formájával összhangban kell létrehozni az ecuadori törvényeknek megfelelően és azokra megkülönböztetést nem tartalmazó
jogi korlátozások és a minimumtőke allokációja vonatkozik.

A nagyobb egyértelműség érdekében, Ecuadorban a banki és pénzügyi szolgáltatást – pénzügyi szervezetek létrehozásá val
vagy egy meglévő pénzügyi szervezet részvényeinek teljes vagy részbeni megvásárlásával – nyújtók nem szerezhet nek vagy
birtokolhatnak részvénytulajdont olyan szervezetekben, amelyek célja biztosítási szolgáltatások vagy biztosí táshoz
kapcsolódó szolgáltatások, értékpapír-szolgáltatások vagy értékpapírokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Ecuadorban egy pénzügyi csoport egy olyan bankból áll, amely pénzügyi vállalkozásokat vagy kiegészítő szolgáltatáso kat
nyújtó vállalatokat tulajdonol, valamint ezek Ecuadoron belüli vagy kívüli leányvállalataiból, a sarkalatos monetáris és
pénzügyi törvénykönyv 2014. szeptember 12-én hatályban lévő változatában foglaltak szerint.
Összetételétől függetlenül, a pénzügyi csoport nem állhat több mint egy bankból, és nem tulajdonolhat több mint egy
pénzügyi vagy kiegészítő szolgáltatással foglalkozó vállalkozást, amely ugyanazt a tevékenységet végzi.

A. BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

A nagyobb átláthatóság érdekében, az intézmények a magánfinanszírozási rendszerben, azok igazgatói és fő részvénye sei
sem közvetlenül, sem közvetve nem tarthatnak részvényeket vagy befektetési jegyeket a pénzügyi szektoron kívüli
vállalkozásokban vagy kereskedelmi vállalatokban, amelyek jelen vannak vagy tevékenyek az ecuadori piacon, beleértve
azokat, amelyeket az értékpapír-piaci törvény vagy az általános biztosítási törvény szabályoz.

Ecuador fenntartja magának a jogot arra, hogy olyan intézkedéseket fogadjon el, amelyek célja a közpénzek kezelésével
összefüggő meghatározott szolgáltatások nyújtását olyan biztosító- vagy viszontbiztosító társaságoknak történő odaíté lése,
amelyek részben vagy teljes mértékben az ecuadori állam tulajdonában állnak.
A külföldi biztosító és viszontbiztosító társaságok és közvetítőik nem nyithatnak képviseleti irodákat.

1) A tengeri kereskedelmi szállításokkal összefüggő kockázatok Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elleni biztosítás, amely kiterjed a járművekre, árukra és az ennek elbánás: Nincs korlátozás
megfelelő összegű kötelezettségre, valamint a nemzetközi légi
áruszállítással összefüggő kockázatokkal szembeni biztosítás

L 356/1157
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2) Viszontbiztosítás és továbbengedményezés:

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás
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Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti

Életbiztosítás

elbánás: Nincs korlátozás

HU

3) Közvetlen biztosítás (ideértve az együttbiztosítást is):

L 356/1158

Ágazat vagy alágazat

Nem-életbiztosítás
Baleset- és betegbiztosítási szolgáltatások.
Áruszállítmány-biztosítási szolgáltatások
Tűz- és más vagyonkár-biztosítási szolgáltatások
Anyagi veszteség elleni biztosítási szolgáltatások
Általános felelősségbiztosítás

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás

5) Kiegészítő biztosítási szolgáltatások, például tanácsadás, bizto
sításmatematika, kockázatértékelés és kárrendezési szolgáltatások.

Piacra jutás; Nincs korlátozás Nemzeti

B. BANKI ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK (a
biztosítás kivételével)

Ecuador fenntartja magának a jogot arra, hogy olyan intézkedéseket fogadjon el, amelyek célja a közpénzek kezelésével
összefüggő meghatározott szolgáltatások nyújtásának olyan pénzügyi intézmények számára történő odaítélése, amelyek részben
vagy teljes mértékben az ecuadori állam tulajdonában állnak.

elbánás: Nincs korlátozás

A fióktelepek nem engedélyezettek az értékpapír-piaci

a) Lakossági betét és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése
(CPC 81115-81119);

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

4) Biztosításközvetítés, úgymint brókerség és ügynökösködés

intézményekben.

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2016.12.24.

b) Mindenfajta hitelezés, ideértve a fogyasztási hiteleket, jelzálog
hitelt, hitelfaktorálást és a kereskedelmi ügyletek finanszírozását;
(CPC 8113)

1220

c) Pénzügyi lízing szolgáltatások (CPC 8112)
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d) Minden fizetési és pénzátutalási szolgáltatás: hitel-, terhelési és
betéti kártyák, utazási csekkek, banki váltók (CPC 81339)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

HU

e) Garanciák és kötelezettségvállalások (CPC 81199)

f) Saját vagy az ügyfél számlájára folytatott kereskedés, ideértve a Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
tőzsdei, a közvetlen eladási vagy egyéb módozatokat, az aláb biak
szerint:

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

— pénzpiaci eszközök (csekkek, váltók, letéti jegyek stb.) (a CPC
81339 egy része);
— devizaműveletek (CPC 81333),
— származtatott termékek: határidős és opciós ügyletek (a CPC
81339 egy része)
— árfolyam- és kamatláb eszközök, ideértve olyan termékeket, mint
a swap és határidős kamatláb és árfolyam szerződések. (a CPC
81339 egy része)
— átruházható értékpapírok (CPC 81321)
— egyéb forgalomképes értékpapírok és vagyoni értékek,
ideértve a veretlen aranyat (a CPC 71339 egy része)

g) Mindenfajta értékpapír kibocsátásában való részvétel, ideértve a Piacra jutás: Nincs korlátozás, kivéve, ha előírás a kibocsátónak és a kibocsátandó értékpapíroknak a bejegyzése
jegyzési garanciavállalást és kibocsátói tevékenységet (nyilváno san Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
és zárt körben egyaránt) és az ilyen kibocsátásokkal össze függő
szolgáltatások nyújtását; (CPC 8132)

i) Vagyonkezelés: készpénz- vagy portfólió-kezelés, kollektív be Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
fektetések kezelése, nyugdíjalap-kezelés, vagyonkezelői és letéti elbánás: Nincs korlátozás
szolgáltatások. (CPC 8119 + 81323)

L 356/1159
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j) pénzügyi eszközök elszámolásával és kiegyenlítésével össze Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
függő szolgáltatások, ideértve az értékpapírokat, a származékos elbánás: Nincs korlátozás
pénzügyi termékeket és más forgatható értékpapírokat. (CPC
81339 vagy 81319)
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k) Tanácsadás és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatások a banki és Piacra jutás: Nincs korlátozás, kivéve a hitelinformációk gyűjtését, kezelését és nyújtását.
egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) cím alatt Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
felsorolt tevékenységek vonatkozásában: hitelreferencia és
-elemzés, a befektetési és portfólió kutatás és tanácsadás, felvásár
lással és vállalkozási szerkezetátalakítással összefüggő tanácsadás (CPC
8131 vagy 8133)

L 356/1160

Ágazat vagy alágazat

l) Pénzügyi információk szolgáltatása és továbbítása, pénzügyi Piacra jutás: Nincs korlátozás, kivéve a hitelinformációk gyűjtését, kezelését és nyújtását.
adatfeldolgozás és a kapcsolódó szoftverek az egyéb pénzügyi Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
szolgáltatók részéről. (CPC 8131)

A) Fekvőbeteg-ellátás (CPC 9311)

Piacra jutás; Nincs korlátozás, azzal a kivétellel, hogy az egészségügyi és előre fizetendő orvosi ellátást végző vállalkozá sok
által kínált szolgáltatásokat részvénytársaságoknak kell nyújtaniuk, legyenek akár nemzeti, akár külföldi vállalkozá sok.
Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Az idegenforgalmi törvényben meghatározottak szerint bármely idegenforgalmi tevékenység megkezdése előtt, vala mennyi
természetes vagy jogi személynek, vállalkozásnak és vállalatnak nyilvántartásba kell vetetni magát, nevezetesen a turisztikai
szolgáltatások nyújtására vonatkozó bejegyzést az ecuadori idegenforgalmi minisztériumon belül az idegen forgalmi
vállalkozások és létesítmények állami nyilvántartásában.

A) Szálloda és étterem (ideértve az étkeztetést) (CPC 641-643)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

B) Utazásközvetítés, utazásszervezés (beleértve az utazásvezetést is)
(CPC 7471)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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9. IDEGENFORGALOM ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS
SZOL GÁLTATÁSOK

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

8. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (a W120
osztályo zás 1A. h-j) pontjaiban felsoroltak kivételével)

C) Idegenvezetői szolgáltatások (CPC 7472)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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10. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA ÉS SPORT

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

HU

A) Szórakoztatás (színház, élő koncert és cirkusz) (CPC 9619)
Nem tartoznak ide: Szerencsejáték és fogadás (CPC 96492)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás, feltéve, hogy az impresszáriók, természetes és jogi személyek számára, akik
külföldi művészekkel, zenészekkel vagy zenekarokkal szerződnek, előírás, hogy ugyanazon műsorban hazai mű vészeket is
szerepeltessenek, akiknek legalább 60 %-os arányt kell kitenniük az előadásban.
Az ecuadori művészeknek fizetendő bér nem lehet a külföldi művész(ek)nek fizetendő bér 50 %-ánál alacsonyabb.
A két előző francia bekezdés rendelkezései nem alkalmazandóak abban az esetekben, ha a külföldi művészek, zenészek vagy
zenekarok előadásait adott kormányaik vagy nemzeti vagy nemzetközi közigazgatási szerveik vagy szervezeteik
szponzorálják vagy amikor nincs lehetőség a megfelelő ecuadori partnereket bevonni az előadás különleges művészeti jellege
miatt.

B) Hír- és sajtóügynökségi tevékenység (CPC 962)

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

C) Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység (CPC Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
963)

D) Sport- és egyéb szabadidős tevékenység (CPC 964)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

A másik országok kormányai vagy nemzeti vagy nemzetközi közigazgatási szervei vagy szervezetei által szponzorált külföldi
művészeti előadásokhoz meg kell szerezni a Munkaügyi és Szociális Jóléti Minisztérium jóváhagyását, a foglal koztatás és a
humánerőforrások igazgatósága révén, konzultálva a hivatásos művészek ecuadori nemzeti szövetségével (FENARPE).

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

11. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

A. Tengeri szállítás

Piacra jutás; Nincs korlátozás Nemzeti

a) Személyszállítás (CPC 7211)

elbánás: Nincs korlátozás

L 356/1161
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b) Teherszállítás (CPC 7212) kivéve a nemzeti kabotázst. Bele Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
értve a berendezések mozgatását is, amennyiben a szolgáltatónak nem elbánás: Nincs korlátozás
keletkezik árbevétele.
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L 356/1162

Ágazat vagy alágazat

B. Belvízi szállítás
HU

a) Személyszállítás (CPC 7221)

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás

b) Teherszállítás (CPC 7222)

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás

Személyszállítás (CPC 7111)

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás

Teherszállítás (CPC 7112)

Piacra jutás: Nincs korlátozás Nemzeti
elbánás: Nincs korlátozás

F) Közúti szállítás
a) Személyszállítási szolgáltatások
b) Áruszállítási szolgáltatások

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

C. Vasúti közlekedés

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás, azzal a kikötéssel, hogy Ecuador fenntartja magának a jogot arra, hogy
intézkedéseket fogadjon el vagy tartson fenn a határmenti területeken a nemzetközi közúti személyszállítással vagy áru
szállítási műveletekre vonatkozóan.

c) Haszonjárművek kölcsönzése üzemeltetővel (CPC 7121+7122
+7123+7124)

12. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ
SZOLGÁLTA TÁSAI

2016.12.24.
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A) Kiegészítő szolgáltatások (csak tengeri szállítás tekintetében)
a) Rakománykezelés
b) Tárolás és raktározás

A kikötői szolgáltatások nyújtására koncesszióval vagy az engedély egyéb formáival rendelkezőknek be kell jegyeztetni
magukat Ecuadorban és főtevékenységüknek az ilyen szolgáltatások nyújtásának vagy a kikötői műveletekkel vagy igaz
gatással kapcsolatos tevékenységek végzésének kell lennie. Természetes személyek esetében, Ecuadorban lakóhellyel kell
rendelkezniük és a megfelelő engedély birtokában kell lenniük.

1229

c) Teherszállítmányozás
d) Vontatási és tolatási segítségnyújtás

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás, azzal a kikötéssel, hogy a szénhidrogének berakodását, kirakodását és
tárolását kizárólag nemzeti, állami tulajdonú vagy vegyes hajózási társaságoknak kell odaítélni, amelyekben az állam leg alább
a részvénytőke 51 %-át birtokolja.

HU

e) Élelmiszer-, üzemanyag- és vízellátás

A fenntartások leírása

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

f) Navigációs segítségnyújtás
g) Vészhelyzeti javítási szolgáltatások
h) Horgonyzási, kikötési, parthozállási szolgáltatások
(CPC 741+742+748+749)

B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

b) Tárolás és raktározás

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

(a CPC 742 egy része)

c) Teherszállítmányozás (a

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

a) Rakománykezelés
(a CPC 741 egy része)
Nincs korlátozás

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

CPC 748 egy része)

d) Hajók kölcsönzése személyzettel

Piacra jutás: Nincs kötelezettségvállalás

(CPC 7223)

Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

e) Vontatás és tolatás

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

L 356/1163

(CPC 7224)
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g) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás (a

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

CPC 749 egy része)
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C. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai

A fenntartások leírása

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
HU

d) Vasúti szállítást támogató szolgáltatás (CPC 743)
f) Egyéb támogató és kisegítő szállítási szolgáltatás (a CPC 749
egy része)

D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés
b) Tárolás és raktározás
e) Közúti járműveket támogató szolgáltatás
f) Egyéb támogató és kisegítő szállítási szolgáltatás (CPC 741+
742+ 744+ 749) (a CPC 741 egy része)

A kikötői szolgáltatások nyújtására koncesszióval vagy az engedély egyéb formáival rendelkezőknek be kell jegyeztetni
magukat Ecuadorban és főtevékenységüknek az ilyen szolgáltatások nyújtásának vagy a kikötői műveletekkel vagy igaz
gatással kapcsolatos tevékenységek végzésének kell lennie. Természetes személyek esetében, Ecuadorban lakóhellyel kell
rendelkezniük és a megfelelő engedély birtokában kell lenniük.
Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás, azzal a kikötéssel, hogy a szénhidrogének berakodását, kirakodását és
tárolását kizárólag nemzeti, állami tulajdonú vagy vegyes hajózási társaságoknak kell odaítélni, amelyekben az állam leg alább
a részvénytőke 51 %-át birtokolja.

E. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai

a) Repülőtér-üzemeltetési szolgáltatások, kivéve rakománykezelés (CPC
7461 szolgáltatások)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

c) Teherszállítmányozás

L 356/1164

Ágazat vagy alágazat

Piacra jutás: Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás ( 7)
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b) Repülőgép-javítási és -karbantartási szolgáltatások (a CPC 8868 Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás, azzal a kikötéssel, hogy az ecuadori vállalatokban csak az ecuadori ál
lampolgársággal rendelkező technikai személyzet végezhet fizetett légiforgalmi tevékenységet az országban és a külföldi
egy része)
technikusok vagy az ecuadori technikusok külföldi oktatói csak akkor kaphatnak engedélyt, amennyiben szükséges a lé
giforgalmi szolgáltatás nyújtásához vagy javításához. Az ilyen engedélyeket a polgári légiközlekedési főigazgatóság adja ki
legfeljebb hat hónapos időtartamra, és ugyanilyen időtartamra meghosszabbítható, amennyiben erre továbbra is bizo nyítottan
szükség van. Ezen időszakok alatt a szerződéses személyzet tagjai megfelelő képzést tartanak az ecuadori sze mélyzet
számára, amely később felváltja azokat.

c) Légiközlekedési szolgáltatások értékesítése és marketingje.

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

13. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK

A feltárásra és kitermelésre vonatkozó szerződések megkötése érdekében, a külföldi vállalkozásoknak fióktelepet vagy
vállalatot kell létrehozniuk a társasági törvénnyel összhangban, telephelyet kell létrehozniuk Ecuadorban és ki kell jelöl niük
egy ügynököt vagy jogi képviselőt, aki ecuadori tartózkodási hellyel rendelkezik. A külföldi állampolgároknak be kell
jegyeztetniük magukat az állami nyilvántartásba és ki kell jelölniük ecuadori állampolgárságú és illetőségű jogi kép
viselőjüket.

HU

d) Számítógépes helyfoglalási szolgáltatások

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

A. A FELTÁRÁSHOZ ÉS KITERMELÉSHE KAPCSOLÓD
SZOLGÁLTATÁSOK
Z
Ó

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

Ecuador fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározza azokat az eseteket, amelyekben az ilyen szolgáltatások
nyújtásához megkövetelheti a koncessziót vagy az engedély egyéb formáját.

L 356/1165

1234

Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás;

Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

(CPC 8675)
Bányászathoz kapcsolódó szolgáltatások
(CPC 883)
Fémtermékek, gépek és berendezések, valamint elektromos gépek
karbantartása és javítása
(a CPC 8861-8866 egy része)
Műszaki mérnöki szolgáltatások
(CPC 8672)
Integrált mérnöki szolgáltatások
(CPC 8673)
Üzletviteli tanácsadás
(CPC 865)
Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások (CPC
866)
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Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások

L 356/1166

Ágazat vagy alágazat

(CPC 8676)
HU

B. AZ ENERGIAINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSÉHEZ
KAPCSÓ LÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
Energiainfrastruktúra kiépítése

Piacra jutás: Nincs kötelezettségvállalás

Csővezetékek, távközlési és villamosenergia-távvezetékek (kábelek) Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
építése (CPC 51340)
Városi csővezetékek és kábelek; melléklétesítmények (CPC 51350)
Bányaipari és gyártólétesítmények építése (CPC 51360)
Épületek és közműlétesítmények bontásához és építéséhez szüksé ges
berendezések bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatások, kezelő
személyzettel (CPC 518)

Kipufogógáz-tisztítás (CPC 74220)

Piacra jutás: Nincs kötelezettségvállalás
Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

(1) A mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz, erdőgazdálkodáshoz és halászathoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK szakaszban találhatók.
(2) Az ecuadori kormány hatásköreinek sérelme nélkül, hogy hatásköreit gyakorolja és a szabályozzon, valamint, hogy új szabályozásokat vezessen be a fenntartható termelés és a mezőgazdasági termékek tisztes séges
kereskedelmének előmozdítására, az élelmiszer-önrendelkezés védelmét és előmozdítását célzó mezőgazdasági gyakorlatok fejlesztésére, a mezőgazdasági termelők és vidéki közösségek gazdasági és szo ciális körülményeinek
javítására és a megművelt földek megőrzése, helyreállítása és kiosztásának elősegítésére.
(3) Az ágazat a feldolgozóipari tevékenységre korlátozódik. Nem terjed ki olyan tevékenységekre, amelyek audiovizuális vonatkozásúak, vagy kulturális tartalmat mutatnak be.
(4) „Levélküldemény” bármilyen fizikai adathordozón rögzített írásos formájú közlemény, melyet a feladó által magán a küldeményen vagy a csomagolásán feltüntetett címre kell továbbítani és kézbesíteni. A köny vek,
katalógusok, hírlapok és folyóiratok nem tekintendők levélküldeménynek.
(5) Postaküldemények saját szállítása bármilyen szárazföldi szállítási módon.
(6) Levél saját szállítása légi úton.
(7) Koncesszióhoz kötött”

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

D. TÁROLÁS, RAKTÁROZÁS

2016.12.24.
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HU

XI. MELLÉKLET
„B. SZAKASZ
UNIÓS FÉL

A következő rövidítések használatosak:
AT
Ausztria
BE
Belgium
BG
Bulgária
CY
Ciprus
CZ Cseh
Köztársaság DE
Németország
DK Dánia
ES
Spanyolország
EE Észtország
EU Európai Unió, ideértve minden
tagállamát FI

Finnország

FR
Franciaország
EL
Görögország
HR
1237
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Horvátország
HU
Magyarország
IE Írország
IT
Olaszország
LV
Lettország
LT Litvánia
LU
Luxembourg
MT Málta
NL Hollandia
PL
Lengyelország
PT Portugália
RO
Románia
SK
Szlovákia
SI
Szlovéni
a SE
Svédország
UK Egyesült Királyság
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L 356/1168

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2016.12.24.

1. Az alábbi kötelezettségvállalások listája tünteti fel e megállapodás 121. cikke alapján liberalizált szolgáltatási
ágazatokat, és – fenntartásokkal – azokat a piacra jutási és nemzeti elbánási korlátozásokat, amelyek az andoki aláíró
országok szolgáltatásaira és szolgáltatóira vonatkoznak a megfelelő ágazatokban. A lista az alábbi elemekből áll:
a) az első oszlopban találhatók azok az ágazatok vagy alágazatok, amelyekben a Fél kötelezettséget vállal, illetve a
liberalizáció azon terjedelme, amelyre a fenntartások vonatkoznak; és
b) a második oszlop pedig az alkalmazandó fenntartásokat tünteti fel.

Ha a b) albekezdésben említett oszlop csak európai uniós tagállamokra jellemző fenntartásokat
tartalmaz, az abban nem említett európai uniós tagállamok fenntartás nélküli kötelezettségeket
vállalnak az érintett ágazatban. (1)
Azon ágazatok vagy alágazatok tekintetében, amelyekre e megállapodás vonatkozik, és amelyeket
az alábbi lista nem említ, nem vállalnak kötelezettséget a szolgáltatások határon átnyúló
nyújtására.
2. Az egyes ágazatok és alágazatok azonosításakor
a) a „CPC” az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M sorozat,

77. sz., CPC prov, 1991.); és

b) a „CPC ver. 1.0” az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi termékosztályozás
(Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998).
3. Az alábbi lista nem tartalmaz olyan képesítési követelményekkel és eljárásokkal, műszaki szabványokkal, engedé lyezési
követelményekkel és eljárásokkal kapcsolatos intézkedéseket, amelyek e megállapodás 119. és 120. cikke értelmében nem
korlázották a piacra jutást vagy nemzeti elbánást. Az említett intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, egyetemes
szolgáltatási kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák
kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is), még ha nincsenek is felsorolva, az andoki aláíró országok szolgáltatóira
minden esetben alkalmazandók.
4. Az alábbi lista nem érinti az 1. mód megvalósíthatóságát meghatározott szolgáltatási ágazatokban és alágazatokban,
valamint a letelepedésre vonatkozó kötelezettségvállalások listájában előírt állami monopóliumok és kizárólagos jogok
fennállását.
5. E megállapodás 107. cikke 3. bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Felek által nyújtott támoga
tásokkal kapcsolatos intézkedéseket.
6. A kötelezettségvállalások listájából eredő jogok és kötelezettségeknem automatikusak, így ezek sem közvetlen, sem
közvetett módon nem ruháznak jogokat természetes vagy jogi személyekre.
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(1) Amennyiben egy adott ágazatban nincsenek csak európai uniós tagállamokra jellemző fenntartások, az nem sérti az esetlegesen
alkalmazandó horizontális fenntartásokat vagy az egész Európai Unióra kiterjedő ágazati fenntartásokat.
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Ingatlan 1. és 2. módozat
HU

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Földtulajdon és ingatlantulajdon szerzése
külföldi beruházók esetében korlátozott. (1).

1.

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

A. Szakmai szolgáltatások

1. és 2. módozat

(CPC 861) ( )
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő, például köz
jegyző, „huissiers de justice” vagy más „officiers publics et ministériels”
által nyújtott jogi tanácsadási, jogi dokumentációs és hitelesítési
szolgáltatásokat

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a belföldi (uniós és tagállami) praktizáláshoz
szükséges, állampolgársághoz kötött.

2

HR: Nincs kötelezettségvállalás a horvát jogi tevékenységek esetében.
BE, FI: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz szükséges, állampolgársághoz és
lakóhely meglétéhez kötött. Belgiumban kvótát alkalmaznak a „Cour de cassation” előtt nem büntetőügyekben történő
megjelenésre.
BG: Külföldi ügyvédek külföldi állampolgár részére jogi képviseleti szolgáltatást csak viszonossági alapon és bolgár ügy
véddel együttműködve nyújthatnak. Jogi közvetítői szolgáltatáshoz állandó tartózkodási helyre van szükség.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

a) Jogi szolgáltatások

FR: Ügyvédek csak kvóták alapján és állampolgárság megléte mellett gyakorolhatják az „avocat auprès de la Cour de
Cassation” és az „avocat auprès du Conseil d'Etat” hivatásokat.
HU: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság állampolgársághoz és lakóhely meglétéhez kötött. Külföldi ügyvédek számára a
jogi tevékenységek köre a jogi tanácsadásra korlátozott.

LV: Az esküt tett ügyvédeknek a büntetőeljárásokban jogi képviselőként történő eljáráshoz állampolgársággal kell ren
delkezniük.
DK: Csak a szakma gyakorlásához dán praxisengedéllyel rendelkező ügyvédek és Dániában bejegyzett jogi cégek nyújt
hatnak jogi tanácsadási szolgáltatásokat. Dán jogi vizsga kötelező letétele a dániai engedély megszerzéséhez.
SE: Az ügyvédi kamarai tagság, amely a svéd „advokat” megnevezés használatának feltétele, lakóhely meglétéhez kötött.

L 356/1169
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b) 1. Számviteli és könyvelői szolgáltatás

1. módozat

(CPC 86212 a „könyvvizsgálat (auditálás)” kivételével, CPC
86213, CPC 86219 és CPC 86220)

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Nincs kötelezettségvállalás
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AT: Az illetékes hatóságok előtti képviselethez állampolgársággal kell rendelkezni.

L 356/1170

Ágazat vagy alágazat

2. módozat
HU

Nincs korlátozás
b) 2. Könyvvizsgálat (auditálás)

1. módozat

(CPC 86211 és 86212, a könyvelési szolgáltatások kivételével)

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás
AT: Az illetékes hatóságok előtti képviselet és az egyes osztrák törvényekben (pl. részvénytársasági törvény, tőzsdetör vény,
banktörvény stb.) meghatározott könyvvizsgálatok végzése állampolgársághoz kötött.
HR: Külföldi könyvvizsgáló cégek akkor nyújthatnak könyvvizsgálati szolgáltatásokat Horvátország területén, ha fiókte lepet
hoztak létre.

LT: A könyvvizsgálói jelentést egy Litvániában működési engedéllyel rendelkező könyvvizsgálóval közösen kell elkészí teni.
2. módozat
Nincs korlátozás

c) Adótanácsadói szolgáltatások

1. módozat

(CPC 863) (3)

AT: Az illetékes hatóságok előtti képviselethez állampolgársággal kell rendelkezni.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

SE: Csak a Svédországban engedélyezett könyvvizsgálók végezhetnek törvényes könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi
személyeknél, pl. az összes korlátolt felelősségű társaságban. Csak az előbbi személyek birtokolhatnak részesedést vagy
létesíthetnek tagsági viszonyt olyan társaságokban, amelyek minősített könyvvizsgálatot végeznek (hivatalos cél ból). A
jóváhagyáshoz letelepedés szükséges.

CY: Az adóügyi képviselőknek megfelelő pénzügyminiszteri engedéllyel kell rendelkezniük. Az engedélyezés a gazdasági
szükségesség vizsgálatától függ. Az alkalmazott kritérium a külföldi befektetések engedélyezése során alkalmazott krité
riummal azonos (a horizontális ágazatnál felsorolva), mivel ezek a jelen alágazatra is vonatkoznak, mindenkor figye lembe
véve az alágazat foglalkoztatási helyzetét.
BG, MT, RO, SI: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás

2016.12.24.
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d) Építészeti szolgáltatás

1. módozat

és

AT: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a tervezési szolgáltatásokat.

e) Település-, tájrendezési tervezési szolgáltatások

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Nincs kötelezettségvállalás

(CPC 8671 és CPC 8674)

DE: A díjak és jövedelmek tekintetében a nemzeti szabályok alkalmazása minden külföldről nyújtott szolgáltatás esetén.

1244

A fenntartások leírása

HU, RO: Nincs korlátozás a tájrendezési szolgáltatásokra.

HU

HR: Természetes és jogi személyek a horvát építészi kamara jóváhagyásával nyújthatnak építészi szolgáltatásokat. Külföl dön
kidolgozott tervet vagy projektet a horvát jognak való megfelelés tekintetében el kell ismertetni (érvényesíttetni kell) egy erre
engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy által Horvátországban. Nincs kötelezettségvállalás a településtervezésre.

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

2. módozat
Nincs korlátozás

1. módozat

g) Integrált mérnöki szolgáltatás

AT, SI: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a tisztán tervezési szolgáltatásokat.

(CPC 8672 és CPC 8673)

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Nincs kötelezettségvállalás.
HR: Természetes és jogi személyek a horvát mérnöki kamara jóváhagyásával nyújthatnak mérnöki szolgáltatásokat. Kül
földön kidolgozott tervet vagy projektet a horvát jognak való megfelelés tekintetében el kell ismertetni (érvényesíttetni kell)
egy erre engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy által Horvátországban.
2. módozat
Nincs korlátozás

h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás (CPC

1. módozat

9312 és a CPC 85201 egy része)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

f) Műszaki mérnöki szolgáltatás és

HR: Nincs kötelezettségvállalás, a telemedicina kivételével.
SI: Nincs kötelezettségvállalás a társadalom-orvostanra, a higiéniai, járványügyi, orvosi/ökológiai ellátásra, a véradásra, a
vérkészítményekre és transzplantátumokra, a boncnoki tevékenységre.
2. módozat
Nincs korlátozás

L 356/1171
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i) Állat-egészségügyi ellátás

1. módozat

(CPC 932)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Nincs
kötelezettségvállalás
UK: Nincs kötelezettségvállalás, az állatorvosok számára nyújtott állat-egészségügyi laboratóriumi és technikai szolgálta tások,
illetve az általános tanácsadás, iránymutatás és tájékoztatás (pl. táplálás, viselkedés és kisállat-gondozás) kivételé vel.
2. módozat
Nincs korlátozás
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1. módozat

(a CPC 93191 egy része)
j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Nincs
kötelezettségválla
lás

(a CPC 93191 egy része)

FI, PL: Nincs kötelezettségvállalás, az ápolók kivételével.

HU

j) 1. Szülészi ellátás

L 356/1172

Ágazat vagy alágazat

HR: Nincs kötelezettségvállalás, a telemedicina kivételével.
2. módozat
Nincs korlátozás

(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások ( 4)

1. módozat
AT, BE, BG, DE, CY, CZ (csak Ecuador esetében), DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE,
SI,UK: Nincs
kötelezettségvállalás
CZ (csak Kolumbia és Peru esetében), LV, LT: Nincs kötelezettségvállalás, a postai rendelés kivételével.
HU: Nincs kötelezettségvállalás, a CPC 63211 kivételével.
2. módozat
Nincs korlátozás

B. Számítástechnikai tevékenység

1. és 2. módozat Nincs

(CPC 84)

korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszerészeti és ortopédiai
termékek kiskereskedelme

C. Kutatási és fejlesztési szolgáltatások

2016.12.24.
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a) Természettudományos kutatási és fejlesztési szolgáltatások

Az a) és c) pont esetében:

(CPC 851)

1. és 2. módozat

b) Társadalomtudományi és humán kutatási és fejlesztési szolgál
tatások

EU: Az állami forrásból finanszírozott kutatási és fejlesztési szolgáltatások tekintetében kizárólagos jogok és/vagy enge
délyek csak európai uniós állampolgároknak és olyan európai unióbeli jogi személyeknek adhatók, amelyek központi
ügyintézési helye az Európai Unióban van.

(CPC 852, kivéve a pszichológiai ellátást) (5)
c) Interdiszciplináris kutatási és fejlesztési szolgáltatás
(CPC 853)

A b) pont esetében:
Nincs korlátozás
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D. Ingatlanügyletek (6)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

HU

a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra vonatkozóan (CPC

1. módozat

821)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Nincs
kötelezettségvállalás HR: Kereskedelmi jelenlét szükséges.
2. módozat
Nincs korlátozás

1. módozat

(CPC 822)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Nincs
kötelezettségvállalás HR: Kereskedelmi jelenlét szükséges.
2. módozat
Nincs korlátozás

E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül

a) Hajók kölcsönzése

1. módozat

(CPC 83103)

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Nincs kötelezettségvállalás

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

b) Ügynöki megbízás keretében

2. módozat
Nincs korlátozás

b) Légi járművek kölcsönzése (CPC

1. és 2. módozat:

83104)

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Nincs kötelezettségvállalás
EU: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a fuvarozót engedélyező európai uniós tagállamban vagy
egy másik európai uniós tagállamban kell lajstromozni. Mentesség adható a rövid futamidejű bérleti szerződések vagy
kivételes körülmények esetén.

L 356/1173
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c) Egyéb járművek kölcsönzése

1. módozat

(CPC 83101, CPC 83102 és CPC 83105)

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
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1. módozat

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 és CPC 83109)

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat

HU

d) Egyéb gépek kölcsönzése

L 356/1174

Ágazat vagy alágazat

Nincs korlátozás

e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése

1. és 2. módozat

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Nincs
kötelezettségválla
lás

f) Távközlési cikkek kölcsönzése

1. és 2. módozat:

(CPC 7541)

Nincs korlátozás.

F. Egyéb gazdasági szolgáltatás

1. és 2. módozat:

(CPC 871)

Nincs korlátozás.

b) Piac- és közvélemény-kutatás

1. és 2. módozat:

(CPC 864)

Nincs korlátozás

c) Üzletviteli tanácsadás (CPC

1. és 2. módozat:

865)

Nincs korlátozás.

2016.12.24.

a) Hirdetés

Az Európai Unió Hivatalos
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EE: Nincs kötelezettségvállalás, a műsoros videokazetták otthoni szórakoztató elektronikai berendezésben történő hasz nálatára
szolgáló kölcsönzés kivételével.
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d) Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások

1. és 2. módozat:

(CPC 866)

HU: Nincs kötelezettségvállalás a választottbírósági és békéltető szolgáltatásokra (CPC 86602).
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1. módozat

(CPC 8676)

IT: Nincs kötelezettségvállalás a biológusok és a vegyelemzők hivatására.
HR: Nincs kötelezettségvállalás a kötelező tanúsítványok és hasonló hivatalos okmányok kibocsátásával kapcsolatos
szolgáltatásokra.

HU

e) Műszaki vizsgálat, elemzés

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Nincs kötelezettségvállalás
HR: Nincs kötelezettségvállalás a kötelező tanúsítványok és hasonló hivatalos okmányok kibocsátásával kapcsolatos
szolgáltatásokra.

1. módozat

(a CPC 881 egy része)

MT, RO, SI: Nincs kötelezettségvállalás

IT: Nincs kötelezettségvállalás az agronómusok és a „periti agrari” részére fenntartott tevékenységek tekintetében. CY, EE,
2. módozat
Nincs korlátozás

g) Halászathoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgálta
tások

1. módozat

(a CPC 882 egy része)

2. módozat

LV, MT, RO, SI: Nincs kötelezettségvállalás

Az Európai Unió Hivatalos
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f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz
kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások

Nincs korlátozás

h) Feldolgozóiparhoz kapcsolódó tanácsadási és konzultációs
szolgáltatások

1. és 2. módozat Nincs
korlátozás.

(CPC 884 egy része és CPC 885 egy része)

i) Munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés

L 356/1175
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i) 1. Vezetőközvetítés

1. módozat

(CPC 87201)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
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1. módozat

(CPC 87202)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK:
Nincs kötele
zettségvállalás

HU

i) 2. Munkaerő-közvetítés

L 356/1176

Ágazat vagy alágazat

2. módozat

i) 3. Irodai munkaerő kölcsönzése
(CPC 87203)

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: Nincs
kötelezettség
vállalás
1. módozat
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Nincs
kötelezettségvállalás
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás

j) 1. Nyomozás

1. és 2. módozat

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Nincs
kötelezett
ségvállalás

j) 2. Biztonsági szolgáltatások

1. és 2. módozat

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC 87305)

HU: Nincs kötelezettségvállalás a CPC 87304 és a CPC 87305 tekintetében.
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2. módozat

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Nincs kötelezettségvállalás

k) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás (CPC

1. módozat

8675)

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás a feltárási
szolgáltatá sokra.
HR: A Horvátország területén nyújtott geológiai, geodéziai és bányászati tanácsadási alapszolgáltatások, valamint a kap
csolódó környezetvédelmi tanácsadási szolgáltatások kizárólag hazai jogászokkal együtt vagy rajtuk keresztül végezhe tők
2. módozat
Nincs korlátozás

2016.12.24.

1255

l) 1. Hajók karbantartása és javítása (a

1. módozat

CPC 8868 egy része)

Tengeri szállítást végző hajókra: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI,
UK: Nincs kötelezettségvállalás
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Belvízi szállítást végző hajókra: EU: Nincs kötelezettségvállalás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

2. módozat
HU

Nincs korlátozás

l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása (a

1. módozat

CPC 8868 egy része)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Nincs
kötelezett
ségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás
1. és 2. módozat Nincs
korlátozás

(CPC 6112, CPC 6122, a CPC 8867 egy része és a CPC 8868 egy
része)

l) 4. Légi járművek és ezek részeinek karbantartása és javítása (a

1. módozat

CPC 8868 egy része)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs
kötelezettségvállalás
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l) 3. Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok és közúti
szállítójárművek karbantartása és javítása

2. módozat
Nincs korlátozás
l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem 1. és 2. módozat Nincs
irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása (7)
korlátozás
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,
CPC
8865 és CPC 8866)

L 356/1177

1257

m) Épületek takarítása

1. módozat

(CPC 874)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Nincs
kötelezett
ségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás.
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1. módozat

875)

CY, MT: Nincs kötelezettségvállalás
BG, EE, LV, LT, PL, SE, SI: Nincs kötelezettségvállalás a légi fényképészeti szolgáltatások nyújtására.

HU

n) Fényképészeti szolgáltatások (CPC

L 356/1178

Ágazat vagy alágazat

HR, LV: Nincs kötelezettségvállalás a szakosodott fényképészeti szolgáltatásokra (CPC 87504).
2. módozat
Nincs korlátozás.

1. és 2. módozat Nincs

(CPC 876)

korlátozás

p) Kiadói, nyomdai tevékenység

1. és 2. módozat

(CPC 88442)

1. Nincs korlátozás, kivéve:
SE (csak Ecuador esetében): A kiadók, illetve a nyomdai és kiadóvállalatok vezetői tekintetében állandó lakóhelyre vonat kozó
előírás..

q) Konferenciaszervezés (a

1. és 2. módozat Nincs

CPC 87909 egy része)

korlátozás

r) 1. Fordítás és tolmácsolás

1. módozat

(CPC 87905)

PL: Nincs kötelezettségvállalás az esküt tett tolmácsok szolgáltatásaira. HU,
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o) Csomagolás

SK: Nincs kötelezettségvállalás a hivatalos fordításra és tolmácsolásra. HR:
Nincs kötelezettségvállalás a hivatalos okmányokra.
2. módozat
Nincs korlátozás

2016.12.24.

1259

r) 2. Belsőépítészeti és egyéb speciális formatervezés

1. módozat

(CPC 87907)

DE: A díjak és jövedelmek tekintetében a nemzeti szabályok alkalmazása minden külföldről nyújtott szolgáltatás esetén.
2. módozat
Nincs korlátozás
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1. és 2. módozat

(CPC 87902)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs
kötelezett
ségvállalás

r) 4. Hitelminősítés

1. és 2. módozat

(CPC 87901)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs
kötelezett
ségvállalás

HU

r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

1. módozat

r) 5. Másolás

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK:
Nincs kötele
zettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás

r) 6. Távközlési tanácsadás

1. és 2. módozat Nincs

(CPC 7544)

korlátozás

r) 7. Telefonos válaszadás

1. és 2. módozat Nincs

(CPC 87903)

korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
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(CPC 87904) ( )
8

2. KOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁSOK

L 356/1179

1261

A. Postai és futárpostai szolgáltatás

1. és 2. módozat Nincs

(Postai küldemények kezelésével ( ) kapcsolatos szolgáltatások ( ) az korlátozás (16)
alágazatok alábbi listája szerint, függetlenül attól, hogy a ren
deltetési hely belföldön vagy külföldön van: i. Címzett írásbeli
kommunikáció kezelése bármilyen típusú fizikai hordozón (11),
ideértve a hibrid mail és direkt mail szolgáltatásokat is; ii. Címzett
csomagküldemények vagy csomagok kezelése (12), iii. Címzett saj
tótermékek kezelése (13), iv. A fenti i–iii. pontban említett külde
mények kezelése ajánlott vagy biztosított levélként; v. Sürgős kéz
besítési szolgáltatás (14) a fenti i–iii. pontban említett küldemé
nyekre vonatkozóan, vi. Nem címzett küldemények kezelése, vii.
Dokumentumcsere. (15)
9

10
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HU

Az i., iv. és v. alágazat azonban nem tartozik ebbe a körbe,
amennyiben olyan szolgáltatások alkalmazási körébe esnek, ame
lyekkel szemben fenntartásokkal élhetnek; ezek a következők:
olyan levélküldemények, amelyek ára nem haladja meg az állami
alaptarifa 2,5-szörösét, feltéve hogy súlyuk kevesebb mint 50
gramm (17), valamint a bírósági és közigazgatási eljárások so rán
használt ajánlott postai küldeményekkel kapcsolatos szolgálta tások.)

L 356/1180

Ágazat vagy alágazat

(CPC 751 egy része, a CPC 71235 egy része (18) és a CPC 73210
egy része (19))

Az Európai Unió Hivatalos
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B. Távközlés
E szolgáltatások nem terjednek ki az olyan tartalomszolgáltatás ból
álló gazdasági tevékenységekre, amelyek továbbításuk céljából
távközlési szolgáltatást igényelnek.

a) Valamennyi jelek bármilyen elektromágneses eszközökkel ( 20) 1. és 2. módozat Nincs
történő továbbításából és vételéből alló szolgáltatás, a műsorszol korlátozás
gáltatás kivételével (21)

b) Műholdas műsorszóró szolgáltatások (22)

1. és 2. módozat
EU: Nincs korlátozás az alábbi kivételekkel: ezen ágazat szolgáltatóit kötelezhetik arra, hogy a hálózatukon keresztül to
vábbított tartalomhoz kapcsolódó közérdekű célkitűzéseket az Európai Unió elektronikus hírközlésre vonatkozó szabá lyozási
keretével összhangban védelmezzék.
BE: Nincs kötelezettségvállalás

2016.12.24.

1263

3. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI 1. módozat
SZOLGÁL TATÁS (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CY, CZ, HU, LV, MT, SK: Nincs kötelezettségvállalás
CPC 515, CPC 516, CPC 517 és CPC 518)
2. módozat
Nincs korlátozás
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1. és 2. módozat

(kivéve a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és más hadia
nyagok forgalmazását)

EU: Nincs kötelezettségvállalás a vegyipari termékek és a nemesfémek (és drágakövek) forgalmazására.

A. Jutalékos ügynöki szolgáltatások

AT: Nincs kötelezettségvállalás a pirotechnikai áruk, gyúlékony árucikkek, robbanóeszközök és toxikus anyagok forgal
mazására.

a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint
azok alkatrészeinek és kiegészítőinek jutalékos értékesítése

AT, BG: Nincs kötelezettségvállalás az orvosi felhasználású termékek, például orvosi és sebészeti eszközök, orvosi
anyagok és orvosi felhasználású tárgyak forgalmazására.

(a CPC 61111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121
egy része)

HR: Nincs kötelezettségvállalás a dohánytermékekre

b) Egyéb jutalékos ügynöki szolgáltatások

AT, BG, PL, RO: Nincs kötelezettségvállalás a dohány és dohánytermékek forgalmazására.

(CPC 621)

HU

4. FORGALMAZÁS

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

1. módozat
IT: A nagykereskedelemben állami monopólium van a dohánytermékekre.

BG, FI, PL, RO: Nincs kötelezettségvállalás a szeszesitalok forgalmazására.
a) Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok SE: Nincs kötelezettségvállalás a szeszesitalok kiskereskedelmére.
alkatrészeinek és kiegészítőinek nagykereskedelme
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás a gyógyszerkészítmények forgalmazására.
(a CPC 61111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121
BG, HU, PL: Nincs kötelezettségvállalás az árutőzsdei szolgáltatásokra.
egy része)
FR: Jutalékos értékesítés esetében nincs kötelezettségvállalás olyan kereskedőkre és közvetítőkre, akik a 17 állami frissé
lelmiszer-piacon működnek. Nincs kötelezettségvállalás a gyógyszer-nagykereskedelemre.
MT: Nincs kötelezettségvállalás a jutalékos ügynöki

szolgáltatásokra.

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Kiskereskedelmi értékesítés esetében nincs
köte lezettségvállalás, kivéve a postai rendelést.
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B. Nagykereskedelem

L 356/1181

1265

b) Távközlési végberendezések nagykereskedelme (a
CPC 7542 egy része)
c) Egyéb nagykereskedelem
(CPC 622, kivéve az energiatermékek nagykereskedelmét ( 23))
C. Kiskereskedelem ( 24)
Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok, valamint azok
alkatrészeinek és kiegészítőinek kiskereskedelme
(CPC 61112, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy része)
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Távközlési végberendezések kiskereskedelme (a

L 356/1182

Ágazat vagy alágazat

CPC 7542 egy része)
HU

Élelmiszer-kiskereskedelem
(CPC 631)
Egyéb (nem energia-) termékek kiskereskedelme, kivéve a gyógy
szertermékek, orvosi és ortopédiai áruk kiskereskedelmét ( 25)
(CPC 632, kivéve CPC 63211 és 63297)
D. Franchise
(CPC 8929)

A. Alapfokú oktatás

1. módozat

(CPC 921)

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Nincs kötelezettségvállalás

B. Középfokú oktatás

1. módozat

(CPC 922)

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás

Az Európai Unió Hivatalos
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5. OKTATÁS (csak magánfinanszírozású szolgáltatások)

2. módozat
CY, FI, MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás
1. és 2. módozat
LV: Nincs kötelezettségvállalás a másodfokú műszaki és szakképzési iskolatípusok hátrányos helyzetű tanulóknak nyúj tott
oktatási szolgáltatásaira (CPC 9224).

2016.12.24.
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C. Felsőoktatás

1. módozat

(CPC 923)

AT, BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás
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2. módozat

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás
HU

1. és 2. módozat
CZ, SK: Nincs kötelezettségvállalás a felsőoktatásra, kivéve a felsőfokú műszaki és szakképzési szolgáltatásokat (CPC
92310).

D. Felnőttoktatás

1. és 2. módozat

(CPC 924)

AT: Nincs kötelezettségvállalás a rádiós vagy televíziós műsorszolgáltatás keretében folytatott felnőttoktatásra. CY, FI,
MT, RO, SE: Nincs kötelezettségvállalás.

1. és 2. módozat

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Nincs
kötelezettségvál
lalás.
HR: Nincs kötelezettségvállalás a levelezős oktatásra vagy a távközlésen keresztül történő oktatásra.

6. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK

1. módozat

A. Szennyvízszolgáltatás

EU: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a tanácsadási szolgáltatásokat.

(CPC 9401) ( )

2. módozat

B. Szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladé
kok határon átnyúló szállítását

Nincs korlátozás

26
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E. Egyéb oktatás

a) Hulladékkezelés
(CPC 9402)
b) Köztisztasági szolgáltatás
(CPC 9403)
C. A környezeti levegő és az éghajlat védelme

L 356/1183

(CPC 9404) (27)
D. Szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
a) Szennyezett talaj és víz kezelése, szennyeződésmentesítése
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(a CPC 94060 egy része) ( 28)
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E. Zaj- és vibráció mérséklése

L 356/1184

Ágazat vagy alágazat

(CPC 9405)
HU

F. A biológiai sokféleség védelme és tájvédelem
a) Táj- és természetvédelmi szolgáltatások (a
CPC 9406 egy része)
G. Egyéb környezetvédelmi és kiegészítő szolgáltatások (CPC
94090)

7. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja
2016.12.24.
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A. Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások

1. és 2. módozat
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás a
közvetlen biztosításokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
i. tengeri szállítás és kereskedelmi repülés, és űrhajó fellövése és űrfuvarozás (ideértve a műholdakat is), olyan biztosí tással,
ami a következők bármelyikét vagy mindegyikét fedezi: szállított áruk, az árukat szállító jármű és bármely ebből származó
kötelezettség; és
ii. nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
AT: Tilos a promóciós tevékenység és közvetítés az Unióban le nem telepedett leányvállalat vagy az Ausztriában nem le
telepedett fióktelep részéről (kivéve a viszontbiztosítást és a visszaengedményezést). Kötelező légi szállítási biztosítást, a
nemzetközi kereskedelmi légi szállítás kivételével, csak az EurópaiUnióban letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában
letelepedett fióktelep köthet. A biztosítási díjakra magasabb adó fizetendő olyan biztosítási szerződések esetében (kivéve a
viszontbiztosítási és visszaengedményezési szerződéseket), amelyeket az Unióban nem letelepedett leányvállalat vagy
Ausztriában nem letelepedett fióktelep ír alá. A magasabb adók alól mentesség adható.
DK: Kötelező légi szállítási biztosítást csak az Unióban letelepedett cégek köthetnek. Dániában a dán jog vagy az illeté kes
dán hatóságok által engedélyezett biztosítótársaságokon kívül egyetlen személy vagy társaság (köztük biztosítótársa ság) sem
nyújthat közvetlen biztosításkötési segítséget üzleti célból a Dániában honos személyeknek a dániai hajókra vagy dániai
vagyoneszközre.
DE: Kötelező légi szállítási biztosítási kötvényt csak az Unióban letelepedett leányvállalat vagy Németországban letelepe dett
fióktelep köthet. Amennyiben külföldi biztosítótársaság fióktelepet hozott létre Németországban, akkor biztosítási szerződést
Németországban a nemzetközi szállítással kapcsolatban csak a Németországban létrehozott fióktelepen ke resztül köthet.
FR: A szárazföldi szállításhoz kapcsolódó kockázatok biztosítását csak az Unióban letelepedett biztosítócégek végezhe tik.
PL: Nincs kötelezettségvállalás a viszontbiztosításra és visszaengedményezésre a nemzetközi kereskedelemben az áru khoz
kapcsolódó kockázatok kivételével.
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HU

PT: Az árukat, légi járművet, hajótestet és felelősséget fedező légi és tengeri szállítási biztosítást csak az Európai Unióban
letelepedett cégek köthetnek; csak az Európai Unióban letelepedett személyek vagy vállalkozások járhatnak el biztosítás
közvetítőként Portugáliában.

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

RO: A nemzetközi piacon a viszontbiztosítás csak akkor megengedett, ha a viszontbiztosított kockázat nem vihető át a
hazai piacra.
ES: Biztosításmatematikai szolgáltatások esetén követelmény a tartózkodási hely és a hároméves szakirányú tapasztalat.
1. módozat
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Nincs kötelezettségvállalás a
közvetlen biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:

ii. nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
BG: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen biztosításra, kivéve a külföldi szolgáltató által külföldi személy számára a Bol gár
Köztársaság területén nyújtott szolgáltatásokat. Külföldi biztosítótársaság nem köthet közvetlenül olyan szállítási biz tosítást,
amely árukra vonatkozik, sem pedig gépjármű-biztosítást, illetve olyan felelősségbiztosítást, amely a Bolgár Köztársaság
területén felmerülő kockázatokra terjed ki. Külföldi biztosítócég biztosítási szerződéseket csak fióktelepen keresztül köthet.
Nincs kötelezettségvállalás a letétbiztosításra és hasonló kárrendezési rendszerekre, valamint a kötelező biztosítási rendszerekre.
CY, LV, MT: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen biztosításokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok bizto
sítását:
i. Tengeri szállítás és kereskedelmi repülés, és űrhajó fellövése és űrfuvarozás (ideértve a műholdakat is), olyan biztosí tással,
ami a következők bármelyikét vagy mindegyikét fedezi: szállított áruk, az árukat szállító jármű és bármely ebből származó
kötelezettség; és
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i. Tengeri szállítás és kereskedelmi repülés, és űrhajó fellövése és űrfuvarozás (ideértve a műholdakat is), olyan biztosí tással,
ami a következők bármelyikét vagy mindegyikét fedezi: szállított áruk, az árukat szállító jármű és bármely ebből származó
kötelezettség; és

ii. nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
LT: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen biztosításokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítását:
i. Tengeri szállítás és kereskedelmi repülés, és űrhajó fellövése és űrfuvarozás (ideértve a műholdakat is), olyan biztosí tással,
ami a következők bármelyikét vagy mindegyikét fedezi: szállított áruk, az árukat szállító jármű és bármely ebből származó
kötelezettség; és
ii. nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk, kivéve az olyan szárazföldi szállítást, ahol a kockázat Litvániában van.

L 356/1185
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BG, LV, LT, PL: Nincs kötelezettségvállalás a biztosításközvetítésre.
FI: Csak olyan biztosító nyújthat biztosítási szolgáltatást (együttes biztosítást is beleértve), amelynek ügyintézési helye az
Európai Unióban van, illetve amely fiókteleppel rendelkezik Finnországban. A biztosításalkuszi szolgáltatás feltétele, hogy a
szolgáltató üzletvitelének állandó helye az Európai Unióban legyen.
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L 356/1186

Ágazat vagy alágazat

HR: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos
kockázatok biztosítását:
HU

a) életbiztosítás: életbiztosítás nyújtása a Horvátországban lakóhellyel rendelkező külföldi személyek számára;
b) nem-életbiztosítás: gépjármű felelősségbiztosítástól eltérő nem-életbiztosítás nyújtása a Horvátországban lakóhellyel rendelkező
külföldi személyek számára;
c) tengeri, légiközlekedési, közlekedési biztosítás.
HU: Magyarország területén közvetlen biztosítási szolgáltatást az Európai Unióban nem letelepedett biztosítótársaság csak
Magyarországon bejegyzett fióktelepen keresztül nyújthat.

SE: Közvetlen biztosítás csak Svédországban engedélyezett biztosítási szolgáltatón keresztül nyújtható, feltéve hogy a kül földi
szolgáltató és a svéd biztosítótársaság ugyanahhoz a vállalkozáscsoporthoz tartozik, illetve együttműködési megál lapodást
kötöttek.
2. módozat
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Nincs
kötelezettségválla
lás a közvetítésre.
BG: Közvetlen biztosítást bolgár természetes és jogi személyek, valamint a Bolgár Köztársaság területén üzleti tevékeny séget
folytató külföldi személyek csak olyan szolgáltatóval köthetnek bulgáriai tevékenységükre vonatkozóan, amelyek engedéllyel
rendelkeznek biztosítási tevékenység folytatására a Bolgár Köztársaságban. Az e szerződésekből eredő bizto sítás kárrendezést
Bulgáriában kell kifizetni. Nincs kötelezettségvállalás a letétbiztosításra és hasonló kárrendezési rend szerekre, valamint a
kötelező biztosítási rendszerekre.
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IT: Nincs kötelezettségvállalás a biztosításmatematikusi szakmára. Csak az Unióban letelepedett biztosítótársaságok köt hetnek
olyan biztosítást, amely az Olaszország területén felmerülő kockázatok tekintetében fedezi az árukat, magának a járműnek a
biztosítását és a felelősséget. Ez a fenntartás nem alkalmazandó az Olaszországba irányuló importot is magában foglaló
nemzetközi szállításra.

HR: Nincs kötelezettségvállalás a közvetlen biztosításközvetítési szolgáltatásokra, kivéve a következőkkel kapcsolatos
kockázatok biztosítását:
a) életbiztosítás: a Horvátországban lakóhellyel rendelkező külföldi személyeknek biztosított lehetőség életbiztosítás kö tésére;
b) nem-életbiztosítás:
i. a Horvátországban lakóhellyel rendelkező külföldi személyeknek biztosított lehetőség nem-életbiztosítás kötésére, a
kötelező gépjármű-biztosítás kivételével;
ii. – a Horvátországban nem elérhető személyi, illetve vagyonbiztosítás; – a külföldön beruházó cégek tevékenységéhez és az
ahhoz szükséges berendezésekhez kapcsolódó külföldön kötött biztosítás; – a külföldi kölcsönök

2016.12.24.
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visszafizetésének biztosítása (biztosíték biztosítása); – külföldi országban gazdasági tevékenységet végző 100 %-ban tu
lajdonolt vállalkozások és közös vállalkozások személyi és vagyonbiztosítása, amennyiben ezt a külföldi ország jogsza
bályai, illetve a vállalkozás bejegyzése megköveteli; – építés és nagyjavítás alatt álló hajók, amennyiben azt a külföldi
ügyféllel (vásárlóval) kötött szerződés előírja;
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c) tengeri, légiközlekedési, közlekedési biztosítás.

HU

IT: Csak az Unióban letelepedett biztosítótársaságok köthetnek olyan biztosítást, amely az Olaszország területén felme rülő
kockázatok tekintetében fedezi az árukat, magának a járműnek a biztosítását és a felelősséget. Ez a fenntartás nem
alkalmazandó az Olaszországba irányuló importot is magában foglaló nemzetközi szállításra.

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételé vel) 1. módozat
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve
a pénz ügyi tájékoztatást és a pénzügyi adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, a
köz vetítés kivételével.
BE: A befektetési tanácsadási szolgáltatások nyújtásához belgiumi letelepedés szükséges. BG: A
CY: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az átruházható értékpapírokkal folytatott kereskedést, a pénzügyi tájékoztatást és a
pénzügyi adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, a közvetítés kivételével.
EE: Letétek átvételéhez az észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság engedélye és az észt jog szerint részvénytársaságként, leány
vállalatként vagy fióktelepként való bejegyzés szükséges.
EE: Szakosodott alapkezelő társaság létrehozása szükséges a befektetési alapok kezelésének ellátásához, és befektetési alapok
eszközeinek letétkezelését csak az Európai Unióban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező cégek végezhe tik.
HR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a hitelnyújtási, pénzügyi lízing-, fizetési és pénzátutalási szolgáltatásokat, garanci ákat
és kötelezettségvállalásokat, pénzügynöki tevékenységet, pénzügyi információk és tanácsadási vagy egyéb kiegészítő pénzügyi
szolgáltatások nyújtását és továbbítását, a közvetítést kivéve.
LT: Szakosodott alapkezelő társaság létrehozása szükséges a befektetési alapok kezelésének és befektetési társaságok
irányításának ellátásához, és befektetési alapok eszközeinek letétkezelését csak az Unióban létesítő okirat szerinti szék hellyel
rendelkező cégek végezhetik.
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távközlési hálózat használatára korlátozások és feltételek vonatkozhatnak.

IE: Befektetési szolgáltatás nyújtásához vagy befektetési tanácsadáshoz a következők valamelyike szükséges:
i. a szervezetnek felhatalmazással kell rendelkeznie Írországban, amely rendszerint megköveteli, hogy a szervezet be le gyen
jegyezve, vagy személyegyesítő társaság vagy kizárólagos tőzsdei kereskedő legyen, minden esetben írországi köz ponti
irodával/létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkezzen (bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem szükséges engedély, pl.
ha harmadik országbeli szolgáltató üzletileg nincs jelen Írországban, és magánszemélyeknek nem nyújta nak szolgáltatást);
vagy

L 356/1187
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ii. a befektetési szolgáltatásokról szóló uniós irányelvvel összhangban rendelkezzen felhatalmazással egy másik tagál
lamban.
IT: Nincs kötelezettségvállalás a „promotori di servizi finanziari” (pénzügyi kereskedő) szakmára.
LV: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a bármilyen típusú értékpapírok kibocsátásában való részvételt, a pénzügyi tájé
koztatást és a pénzügyi adatfeldolgozást, valamint a tanácsadást és a közvetítés kivételével egyéb kiegészítő szolgáltatá sokat.
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LT: A nyugdíjalap-kezeléshez üzleti tevékenység folytatása szükséges.

HU

MT: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a letétek átvételét, bármilyen típusú hitelezést, a pénzügyi tájékoztatást és a pénz ügyi
adatok feldolgozását, valamint a tanácsadást és a közvetítés kivételével egyéb kiegészítő szolgáltatásokat.

L 356/1188

Ágazat vagy alágazat

PL: Pénzügyi információnyújtás és pénzügyi információk átadása, valamint pénzügyi adatok feldolgozása és a kapcso lódó
szoftver tekintetében: Az állami távközlési hálózat használatára vonatkozó követelmény, illetve más felhatalmazott üzemeltető
hálózatának használatára vonatkozó követelmény.

SI:
1) Kincstárjegyek kibocsátásában való részvétel, nyugdíjalap-kezelés: Nincs kötelezettségvállalás.
2) Minden más alágazat, a pénzügyi tájékoztatás, pénzügyi információk átadása, hitelek befogadása (bármilyen típusú
kölcsönzés), külföldi hitelintézetektől garanciák és kötelezettségvállalások elfogadása belföldi jogi személyek és egyéni
vállalkozók által, valamint tanácsadás és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: Nincs kötelezettségvállalás
A Szlovén Értéktőzsde tagjait be kell jegyezni a Szlovén Köztársaságban, illetve azoknak külföldi befektetési cégek vagy
bankok fióktelepeinek kell lenniük.
2. módozat
BG: A távközlési hálózat használatára korlátozások és feltételek vonatkozhatnak.
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RO: Nincs kötelezettségvállalás a pénzügyi lízingre, a pénzpiaci eszközökkel folytatott kereskedésre, a devizára, a szárma zékos
értékpapírokra, az árfolyammal és a kamatlábbal kapcsolatos eszközökre, az átruházható értékpapírokra és más forgatható
értékpapírokra és pénzügyi eszközökre, bármilyen fajta értékpapír kibocsátásában való részvételre, a vagyon kezelésre,
valamint pénzügyi eszközökre vonatkozó elszámolási és klíringszolgáltatásokra. Kifizetéseket és pénzátutalást csak letelepedett
bankok teljesíthetnek.

PL: Pénzügyi információnyújtás és pénzügyi információk átadása, valamint pénzügyi adatok feldolgozása és a kapcso lódó
szoftver tekintetében: Az állami távközlési hálózat használatára vonatkozó követelmény, illetve más felhatalmazott üzemeltető
hálózatának használatára vonatkozó követelmény.

8. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
ELLÁTÁS (csak magánfinanszírozású
szolgáltatások)

2016.12.24.
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A. Fekvőbeteg-ellátás

1. módozat

(CPC 9311)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR,, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK:
Nincs kötele
zettségvállalás

C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
(CPC 93193)

2. módozat
Nincs korlátozás

1280
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1. módozat

(CPC 933)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Nincs
ségvállalás
kötelezett

HU

D. Szociális ellátás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

2. módozat
BE: Nincs kötelezettségvállalás a szociális ellátásokra, kivéve a szanatóriumokat, üdülőket és idősotthonokat.
9. IDEGENFORGALOM ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS
SZOL GÁLTATÁSOK
1. módozat

(CPC 641, CPC 642 és CPC 643)
kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést ( 29)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs
kötelezettségválla
lás,
kivéve az étkeztetést.
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
2. módozat
Nincs korlátozás

B. Utazásközvetítés, utazásszervezés

1. módozat

(beleértve az utazásvezetést is)
(CPC 7471)

BG, CY, HU, MT, SK: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

A. Szálloda, étterem és étkeztetés

Nincs korlátozás
C. Idegenvezetés

1. módozat

(CPC 7472)

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás.
2. módozat
Nincs korlátozás
KULTÚRA SPORT (az audiovizuális
,

L 356/1189

10.
SZÓRAKOZTATÁS,
szolgáltatások kivételével)
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A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is) (CPC

1. módozat

9619)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Nincs
kötelezett
ségvállalás

1282
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2. módozat

L 356/1190

Ágazat vagy alágazat

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Nincs kötelezettségvállalás
HU

BG: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az előadóművészetet (CPC 96191), a alkotótevékenységet (CPC 96192) és az elő
adóművészethez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat (CPC 96193).
EE: Nincs kötelezettségvállalás az egyéb szórakoztatásra (CPC 96199), kivéve a filmszínházat. LT,
LV: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a filmszínház-üzemeltetést (a CPC 96199 része).
1. és 2. módozat Nincs

(CPC 962)

korlátozás

C. Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

1. módozat

(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK:
Nincs kötele
zettségvállalás
2. módozat
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs
ségvállalás
kötelezett

D. Sporttevékenység

1. és 2. módozat

(CPC 9641)

AT: Nincs kötelezettségvállalás a síoktatói és hegyi vezetői tevékenységre.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

B. Hír- és sajtóügynökségi tevékenység

BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: Nincs kötelezettségvállalás
1. módozat
CY, EE: Nincs kötelezettségvállalás

E. Szabadidőparki és vízparti szolgáltatások

1. és 2. módozat Nincs

(CPC 96491)

korlátozás

11. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

2016.12.24.

1283

A. Tengeri szállítás

1. és 2. módozat

a) Nemzetközi személyszállítás

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI and SE: Gyűjtőszolgáltatások engedélyezés alapján.

(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst)

1284
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b) Nemzetközi teherszállítás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst) ( 30)
HU

B. Belvízi szállítás

1. és 2. módozat

a) Személyszállítás

EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (be
leértve a Rajna–Majna–Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat fenntartanak az érin tett
országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A
rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.

(CPC 7221)
b) Teherszállítás
(CPC 7222)

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Nincs kötelezettségvállalás

C. Vasúti közlekedés

1. módozat

a) Személyszállítás

EU: Nincs kötelezettségvállalás

(CPC 7111)

2. módozat

b) Teherszállítás

Nincs korlátozás.

(CPC 7112)

D. Közúti szállítás

1. módozat

a) Személyszállítás

EU: Nincs kötelezettségvállalás.

(CPC 7121 és CPC 7122)

2. módozat

b) Teherszállítás

Nincs korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

AT: Hajótársaságok természetes személyek általi létrehozása állampolgársághoz kötött. Jogi személy esetében a vezető
ség, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak állampolgársággal kell rendelkezniük. Ausztriában bejegyzett társa
ság vagy állandó letelepedés szükséges. Emellett az üzletrészek többségét uniós állampolgároknak kell birtokolniuk.

(CPC 7123, kivéve a postai küldemények saját felelősségre történő
szállítását (31)).

1. módozat

(CPC 7139)

EU: Nincs kötelezettségvállalás.
2. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs
kötelezettségvál
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L 356/1191

E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok kivételével (32)

lalás

1286
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L 356/1192

Ágazat vagy alágazat

12. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ
SZOLGÁLTA TÁSAI (33)
HU

A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai

1. módozat

a) Rakománykezelés tengeri szállításnál

EU: Nincs kötelezettségvállalás a tengeri szállításnál történő rakománykezelés, a tárolás és raktározás, a vámkezelés, a
konténerek állomásoztatása és raktározása, a vontatás és tolatás és a tengeri szállítást támogató szolgáltatás esetén

b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Vámkezelés
d) Konténerek állomásoztatása és raktározása
f) Tengeri árutovábbítás

HR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az f) pont, a szállítmányozás esetében.
2. módozat:

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

e) Tengeri szállítmányozás

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Nincs kötelezettségvállalás hajók személyzettel történő
kölcsön zése esetén.

Nincs korlátozás

g) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás (a
CPC 745 egy része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)

2016.12.24.
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B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai

1. módozat

a) Rakománykezelés

EU: A belvízi hajózáshoz való hozzáférésről szóló jelenlegi és elkövetkező megállapodásokon alapuló intézkedések (be
leértve a Rajna–Majna–Duna-kapcsolatot követő megállapodásokat is) bizonyos forgalmi jogokat fenntartanak az érin tett
országokban letelepedett és a tulajdonjoggal kapcsolatos állampolgársági követelményeknek megfelelő üzemeltetők számára. A
rajnai hajózásról szóló Mannheimi Egyezményt végrehajtó rendeletek hatálya alá tartozik.

(a CPC 741 egy része)
b) Tárolás, raktározás
(a CPC 742 egy része)
c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)

EU: Nincs kötelezettségvállalás a tengeri szállításnál történő rakománykezelés, a tárolás és raktározás, a vontatás és tola tás és a
belvízi szállítást támogató szolgáltatás esetén
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Nincs kötelezettségvállalás hajók személyzettel történő
köl csönzése esetén.
HR: Nincs kötelezettségvállalás.
2. módozat:
Nincs korlátozás
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d) Hajók kölcsönzése személyzettel

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

(CPC 7223)
HU

e) Vontatás és tolatás
(CPC 7224)
f) Belvízi szállítást támogató szolgáltatás (a
CPC 745 egy része)
g) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)

1. módozat

a) Rakománykezelés

EU: Nincs kötelezettségvállalás a vontatás és tolatás tekintetében.

(a CPC 741 egy része)

HR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a c) pont, a teherszállítmányozás esetében.

b) Tárolás, raktározás

2. módozat

(a CPC 742 egy része)

Nincs korlátozás

c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
d) Vontatás és tolatás
(CPC 7113)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

C. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai

e) Vasúti szállítást támogató szolgáltatás
(CPC 743)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)

L 356/1193
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D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai

1. módozat

a) Rakománykezelés

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Nincs kötelezettségvállalás a kereskedelmi célra használt
közúti járművek személyzettel történő kölcsönzése esetében.

(a CPC 741 egy része)

HR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a c) pont, a szállítmányozás és az f) pont, az engedélyköteles közúti szállítás tá
mogató tevékenységei esetében
2. módozat
Nincs korlátozás
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b) Tárolás, raktározás

L 356/1194

Ágazat vagy alágazat

(a CPC 742 egy része)
HU

c) Teherszállítmányozás
(a CPC 748 egy része)
d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése sze
mélyzettel
(CPC 7124)
e) Közúti szállítást támogató szolgáltatás
(CPC 744)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás

E. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai

a) Földi kiszolgálás (beleértve az étkeztetést is)

1. és 2. módozat
EU: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve az étkeztetést

b) Tárolás, raktározás

1. és 2. módozat Nincs

(a CPC 742 egy része)

korlátozás

c) Teherszállítmányozás (a

1. és 2. módozat Nincs

CPC 748 egy része)

korlátozás

d) Légi járművek kölcsönzése személyzettel

1. és 2. módozat

(CPC 734)

EU: Az Európai Unió légi fuvarozói által használt légi járműveket a fuvarozót engedélyező európai uniós tagállamban vagy
egy másik európai unióstagállamban kell lajstromozni. Mentesség adható a rövid futamidejű bérleti szerződések vagy kivételes
körülmények esetén.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

(a CPC 749 egy része)

2016.12.24.

1291

e) Értékesítés és marketing

1. és 2. módozat

f) Számítógépes helyfoglalási rendszer

EU: Meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a légi fuvarozók tulajdonában és ellenőrzése alatt álló számítógépes
helyfoglalási rendszereket üzemeltető szolgáltatókra.

1292

g) Repülőtér kezelése

A fenntartások leírása

1. módozat
2. módozat

HU

EU: Nincs kötelezettségvállalás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

Nincs korlátozás

F. A tüzelőanyagok kivételével áruk csővezetékes szállításának ki
egészítő szolgáltatásai (34)

1. módozat
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs
kötelezettség
vállalás

(a CPC 742 egy része)

2. módozat

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és raktározása, a tüzelő
anyagok kivételével

Nincs korlátozás

13. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK

A. Bányászati szolgáltatás

1. és 2. módozat Nincs

(CPC 883) ( )

korlátozás

B. Tüzelőanyagok csővezetékes szállítása

1. módozat

(CPC 7131)

EU: Nincs kötelezettségvállalás.

35

2. módozat:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs
lalás
kötelezettségvál

1. módozat

(a CPC 742 egy része)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Nincs
vállalás
kötelezettség
2. módozat
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C. Csővezetéken szállított tüzelőanyagok tárolása és raktározása

Nincs korlátozás

1294
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1. módozat

(CPC 62271)
és villamos áram, gőz és melegvíz nagykereskedelme

2. módozat

E. Üzemanyag-kiskereskedelem

1. módozat

(CPC 613)

EU: Nincs kötelezettségvállalás

EU: Nincs kötelezettségvállalás a villamos áram, gőz és melegvíz nagykereskedelmére

HU

D. Szilárd, cseppfolyós és gáznemű tüzelőanyagok, valamint kap
csolódó termékek nagykereskedelme

L 356/1196

Ágazat vagy alágazat

Nincs korlátozás

2. módozat

F. Háztartási tüzelőolaj, palackos gáz, szén és fa kiskereskedelme

1. módozat

(CPC 63297)
és villamos energia, (nem palackozott) gáz, gőz és melegvíz kiske
reskedelme

EU: Nincs kötelezettségvállalás a villamos energia, (nem palackozott) gáz, gőz és melegvíz kiskereskedelmére
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Tüzelőanyag-, palackosgáz-, szén- és fakiskeres kedelemre nincs kötelezettségvállalás, a levélben történő rendelés kivételével, ahol nincs korlátozás.
2. módozat
Nincs korlátozás

G. Energiaelosztási szolgáltatás

1. módozat

(CPC 887)

EU: Nincs kötelezettségvállalás a konzultációs szolgáltatások kivételével.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

Nincs korlátozás

2. módozat
Nincs korlátozás

14. MÁSHOVA NEM SOROLT EGYÉB
SZOLGÁLTATÁSOK

2016.12.24.

1295

a) Mosás, tisztítás és ruhafestés

1. módozat

(CPC 9701)

EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás

1296
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1. módozat

(CPC 97021)

EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat

HU

b) Fodrászat

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

Nincs korlátozás.

c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr

1. módozat

(CPC 97022)

EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás

1. módozat

(CPC 97029)

EU: Nincs kötelezettségvállalás
2. módozat
Nincs korlátozás

e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás masszázs, amennyiben azt
1. módozat
lazító, a fizikai közérzetet javító szolgáltatásként és nem gyógyá szati EU: Nincs kötelezettségvállalás
vagy rehabilitációs célból nyújtják (36)
2. módozat
(CPC ver. 1.0 97230)
Nincs korlátozás

g) Távközlési összekapcsolási szolgáltatás (CPC 7543)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási szolgáltatás

1. és 2. módozat Nincs
korlátozás
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(1) A szolgáltatási ágazatok tekintetében e korlátozások nem lépnek túl a fennálló GATS-kötelezettségvállalásokban tükröződő korlátozásokon.
(2) Kiterjed a jogi tanácsadási, a jogi képviseleti, a jogi választottbírósági és a békéltető/közvetítő szolgáltatásokra, valamint a jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokra. A jogi szolgáltatásnyújtás csak a
nemzetközi közjog, az európai uniós jog és olyan joghatóság joga tekintetében engedélyezett, ahol a szolgáltató vagy személyzete képesítéssel rendelkezik az ügyvédi praxisra, és más szolgáltatásokhoz hasonlóan az
Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó engedélyezési követelmények és eljárások vonatkoznak rá. A nemzetközi közjoggal vagy külföldi joggal kapcsolatban jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédeket illetően ez
történhet többek között úgy, hogy az ügyvédek betartják a helyi etikai kódexeket, a honi megnevezést használják (kivéve, ha azt a befogadó ország szerinti megnevezéssel egyenérté kűként elismertették), teljesítik a
biztosítási követelményeket, felvételüket kérik a befogadó ország ügyvédi kamarájának nyilvántartásába, amelyhez szakmai alkalmassági vizsgát kell letenni, és jogilag vagy a tevékenység folytatása céljából le kell
telepedni a befogadó országban. Az európai uniós joggal kapcsolatos jogi szolgáltatásokat elvileg egy személyesen eljáró, teljes képesítéssel rendelkező és az Európai Unióban ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező
ügyvéd végzi, illetve rajta keresztül látják el, míg az egyik európai uniós tagállam jogával kapcsolatos jogi szolgáltatásokat elvileg egy személyesen eljáró, teljes képesítéssel rendelkező és az adott európai uniós
tagállamban ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező ügyvéd végzi, illetve rajta keresztül látják el. Bíróságok és más illetékes hatóságok előtti képviselethez ezért szükséges lehet a teljes jogú kamarai tagság a megfelelő
európai uniós tagállamban, mivel ez európai uniós és nemzeti eljárásjog gyakorlását is magával vonja. Azonban néhány európai uniós tagállamban a teljes jogú kamarai tagsággal nem rendelkező külföldi ügyvédek
polgári eljárásban képviselhetnek olyan felet, aki annak az államnak az állampolgára vagy olyan államhoz tartozik, ahol az ügyvéd jogosult a praxisra.
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(3) Nem terjed ki az adóügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadási és jogi képviseleti szolgáltatásokra, amelyek az 1.A.a) pontban találhatók. Jogi szolgáltatások.
(4) A lakossági gyógyszerellátásra – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó engedélyezési követelmények és eljárások vonatkoznak. Általános szabályként ez a
tevékenység a gyógyszerészek számára van fenntartva. Néhány európai uniós tagállamban csak az orvosi rendelvényre kapható gyógyszerek szállítása van fenntartva a gyógyszerészeknek.
(5) A CPC 85201 része, amely a 1.A. h) pontban található (Járóbeteg- és fogorvosi ellátás).
(6) Az ide tartozó szolgáltatás az ingatlanügynöki szakmához kapcsolódik, és nem érinti az ingatlant vásárló természetes és jogi személyek jogait és/vagy a rájuk vonatkozó korlátozásokat.
(7) A járművek karbantartása és javítása (CPC 6112, 6122, 8867 és CPC 8868) az 1.F. l) 1–1.F. l) 4. pontban található.
Az irodagép és -berendezés, benne számítógép karbantartása és javítása (CPC 845) az 1.B. pontban található. SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁSOK.
(8) Nem terjed ki a nyomási szolgáltatásokra, amelyek a CPC 88442 alá tartoznak és az 1.F. p) pont alatt találhatók.
(9) A „kezelés” fogalma magában foglalja a vámkezelést, a válogatást, a szállítást és a kézbesítést.
(10) „Postai küldemény” bármilyen típusú – állami vagy magán – kereskedelmi szereplő által kezelt küldemény.
(11) Pl. levél, képeslap.
(12) Ide tartoznak a könyvek és katalógusok is.
(13) Napilapok, újságok, időszaki kiadványok.
(14) A sürgős kézbesítési szolgáltatások a nagyobb sebesség és megbízhatóság mellett hozzáadott értéket jelentő elemeket is magukban foglalhatnak, mint például a küldemények összegyűjtése a feladási ponton, személyes
kézbesítés a címzettnek, a küldemény útvonalának nyomon követése, lehetőség a rendeltetési hely vagy a címzett megváltoztatására szállítás közben, kézhezvételi igazolás.
(15) Eszközök biztosítása, beleértve alkalmi helyiségek rendelkezésre bocsátását, valamint harmadik fél által történő szállítást, amely lehetővé teszi a saját kézbesítést postai küldeményeknek a szolgáltatásra előfizető
felhasználók között történő kölcsönös cseréjével. Postai küldemény bármilyen típusú – állami vagy magán – kereskedelmi szereplő által kezelt küldemény.
(16) Az i–iv. alágazatok esetében az egyetemes szolgáltatási és/vagy kompenzációs alaphoz való pénzügyi hozzájárulási kötelezettséget előíró, külön engedélyeket követelhetnek meg.
(17) „Levélküldemény” bármilyen fizikai adathordozón rögzített írásos formájú közlemény, melyet a feladó által magán a küldeményen vagy a csomagolásán feltüntetett címre kell továbbítani és kézbesíteni. A könyvek,
katalógusok, hírlapok és folyóiratok nem tekintendők levélküldeménynek.
(18) Postaküldemények saját szállítása bármilyen szárazföldi szállítási módon.
(19) Levél saját szállítása légi úton.
(20) Ezek a szolgáltatások nem terjednek ki az online tájékoztatásra és/vagy adatfeldolgozásra (beleértve a tranzakciók feldolgozását is) (a CPC 843 része), amelyek az 1.B. pontban találhatók. Számítógépes szolgál tatások.
(21) A műsorszolgáltatás a televízió- és rádióprogramok jeleinek a nagyközönség számára történő eljuttatásához szükséges, megszakításmentes átviteli láncolata, azo nban nem terjed ki az üzemeltetők közötti
közreműködési kapcsolatokra.
(22) Ezek a szolgáltatások magukban foglalják a rádiós és televíziós műsorok műholdas vételéből és továbbításából álló távközlési szolgáltatásokat (a televízió- és rádióprogramok jeleinek a nagyközönség számára történő
eljuttatásához szükséges, megszakításmentes átviteli láncolata). Ez kiterjed a műholdas szolgáltatások használatának értékesítésére, de nem terjed ki televíziós programcsomagok háztartások számára történő értékesítésére.
(23) E szolgáltatások, amelyek közé a CPC 62271 is tartozik, az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között találhatók a 18.D. pontban.
(24) Nem terjed ki a karbantartásra és a javításra, amelyek a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között találhatók az 1.B. és 1.F. l) pontban. Nem terjed ki az energiatermékek kiskereskedelmére, amelyek az
ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között találhatók a 13.E. és a 13.F. pontban.
(25) A gyógyszertermékek, orvosi és ortopédiai áruk kiskereskedelme a SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK között található az 1.A. k) pontban.
(26) A szennyvízgyűjtésnek és -kezelésnek felel meg.
(27) A kipufogógázok tisztításának és a zajcsökkentésnek felel meg.
(28) A táj- és természetvédelmi szolgáltatásoknak felel meg.
(29) A légi szállítás során biztosított étkeztetés a SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI között található a 12.D. a) pontban (Földi kezelés).
(30) Tartalmazza a nemzetközi teherfuvarozók által nyújtott olyan gyűjtőszolgáltatásokat és berendezések mozgatását is az azonos államban lévő kikötők között, ha nem valósul meg árbevétel.
(31) CPC 71235 része, amely a KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK között található a 2.A. pontban Postai és futárpostai szolgáltatás.
(32) A tüzelőanyagok csővezetékes szállítása az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között található a 13.B. pontban.
(33) Nem terjed ki a járművek karbantartására és javítására, amely a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között található az 1.F. l) 1–4. pontban.
(34) A tüzelőanyagok csővezetékes szállítása az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között található a 13.C. pontban.
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(35) A következő, megbízás alapján teljesített szolgáltatásokra terjed ki: tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a bányászattal, a terület előkészítésével, szárazföldi fúrótorony telepítésével kapcsolatban, fúrás, fúrókorona
rendelkezésre bocsátása, zsaluzás és csövezés, iszappal kapcsolatos mérnöki munka és iszapszállítás, szárazanyagok mérése, fogómunkához és mélyfúráshoz kapcsolódó különleges műveletek, fúrólyuk-terület
geológiai és fúrási ellenőrzése, magfúrás, fúrólyukvizsgálat, vezetékelés, kitöltőfolyadék (sóoldat) szállítása és üzembe helyezése, kiegészítő eszközök szállítása és telepítése, cementerősítés (nyomásszivattyúzás),
gerjesztés (rétegrepesztés, savazás, nyomásszivattyúzás), lyukbefejezés és a mélyfúrólyuk helyreállítása, a mélyfúrólyuk betömése és elhagyása.
Nem tartalmazza a természeti erőforrásokhoz való közvetlen hozzáférést vagy azok kiaknázását.
Nem tartalmazza az olajtól és gáztól eltérő erőforrások bányászata helyszíni előkészítésének munkáit (CPC 5115), ami a 3. pont alatt található (ÉPÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK).
(36) A terápiás masszázs és a gyógyvizes kezelés az 1.A. h) pontban (Orvosi és fogorvosi szolgáltatások), az 1.A. j) 2. pontban (Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás) és az egészségügyi ellátások (8.A. és 8.C.)
között található.”.
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XII. MELLÉKLET
„D. SZAKASZ
ECUADOR

A kötelezettségvállalások jelen listája összhangban áll az Ecuadorban a szolgáltatási szektort
szabályozó alkotmányos és jogszabályi rendelkezésekkel, és megfelel a multilaterális szinten tett
kötelezettségvállalásoknak.
Ezen ajánlat készítésekor figyelembe vették a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtással kapcsolatos
ajánlatra vonatkozóan az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi
termékosztályozást (CPC), Statistical Reports, M. sorozat, 77. sz., prov 1991.
A lista az alábbi elemekből áll:
a) az első oszlopban találhatók azok az ágazatok vagy alágazatok, amelyekben Ecuador kötelezettséget vállal, illetve a
kötelezettségvállalás azon alkalmazási köre, amelyre a fenntartások alkalmazandók;
b) a második oszlop tünteti fel az alkalmazandó fenntartásokat, a szolgáltatásnyújtás módozatát és az érintett (piacra jutási
vagy nemzeti elbánási) kötelezettségeket. A piacra jutással és a nemzeti elbánással kapcsolatos kötelezettségek függetlenek
egymástól; ennek megfelelően, ha egy alágazatban nem vállalnak piacra jutási kötelezettséget (az esetében

„nincs kötelezettségvállalás”), az nem érvényteleníti a nemzeti elbánási kötelezettséget.

Módszertani felülvizsgálat és elemzés céljából, a következőkre mutatnánk rá:
Semmilyen kötelezettségvállalásra nem kerül sor a listán nem szereplő szolgáltatások ágazataiban és
alágazataiban
Azok a szolgáltatási alágazatok, amelyekben a kötelezettségvállalásokat fenntartják vagy új
kötelezettségvállalásokat építenek be, a módosítások a baloldali oszlopban találhatók „Ágazat vagy
alágazat” megnevezéssel.
A piacra jutással és nemzeti elbánással kapcsolatos szabályokra vonatkozó és a fenntartott vagy
újonnan beépített kötele zettségvállalásokra alkalmazandó fenntartások, feltételek és kivételek a
jobboldali „A fenntartások leírása” oszlopban vannak feltüntetve.
A lista kiegészítése érdekében, ugyanazon jobboldali oszlop magában foglalja a fenntartott vagy
beépítendő kötelezettség vállalással vagy fenntartással kapcsolatosan szükségesnek tekintett
„észrevételeket”.
Az adott ágazatokra vagy alágazatokra vonatkozó kötelezettségvállalások az első szakaszban
felsorolt horizontális fenntartások és korlátozások hatálya alá esnek, amelyek ellenkező rendelkezés
hiányában teljes körűen és feltétel nélkül alkalmazandók valamennyi ágazat tekintetében.
A kötelezettségvállalások nem foglalják magukban a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges előírásokkal,
műszaki szabvá nyokkal, eljárásokkal vagy folyamatokkal kapcsolatos intézkedéseket,
amelyeket akkor is kell alkalmazni, ha nem szerepelnek a listán, kivéve, ha azok a piacra jutással és
nemzeti elbánással kapcsolatos szabályokra vonatkozó korlátozá sokként kerülnek bemutatásra
Az alábbi listán szereplő fenntartások, feltételek és kivételek – amennyiben
összeegyeztethetetlenséget mutatnak – nem vonatkoznak a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO)
való csatlakozása érdekében vállalt 1996. évi Kötelezettségvállalási Ütemterv (GATS/SC/98/1. kieg.)
és (GATS/SC/98/2. kieg.) és annak módosításainak eredeti szövege alapján készült 2003. január 24-i
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S/DCS/W/ECU átdolgozott kiadásban található ecuadori kötelezettségvállalás alá eső
alágazatokra és módozatokra. Ennek megfelelően, az említett fenntartásokat, feltételeket és
kivételeket csak az alábbi listán szereplő új ágazatokra és/vagy a szolgáltatásnyújtás módozataira kell
alkalmazni és előírni.
A 107. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban, amelyek a
szolgáltatáskereskedelemről, letelepedésről és elektronikus kereskedelemről szóló címben foglalt
szabályok alkalmazási területére vonatkoznak, egyetlen olyan intézkedés sem szerepel a listában,
amelyet a támogatásokkal vagy segélyekkel kapcsolatosan az ecuadori állam elfogadhat vagy
fenntarthat.
Hasonlóképpen, a szolgáltatáskereskedelemről, letelepedésről és elektronikus kereskedelemről szóló cím
107. cikkének
(5) bekezdése alapján, Ecuador fenntartja magának a jogot, hogy létrehozza, fenntartsa vagy teljes
körűen végrehajtsa nemzeti jogszabályait, jogszerű szakpolitikai célkitűzéseinek elérése céljából az
olyan területeken, mint többek között
a lakosság kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportjainak
védelme, fogyasztóvédelem, egészségügy és a környezetvédelem.
A szolgáltatáskereskedelemről, letelepedésről, és elektronikus kereskedelemről szóló cím 107.
cikkének (4) bekezdésével összhangban, ez az ajánlat nem foglalja magában az államhatalom
gyakorlása során nyújtott szolgáltatásokat.
A kötelezettségek listájából származó jogok és kötelezettségek nem közvetlenül alkalmazandók és
hatályosak, így mint ilyenek nem ruházzák fel közvetlenül érvényesíthető jogokkal a természetes
vagy jogi személyeket.
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VALAMENNYI ÁGAZAT

Szolgáltatások nyújtása a stratégiai ágazatokban és a közszolgáltatás terén
A közszolgáltatások és szolgáltatások nyújtásához a stratégiai ágazatokban szükség van koncessziós jogok, licenciák, en
gedélyek vagy az engedélyezés egyéb formáinak előzetes megszerzésére az érintett ágazatra alkalmazandó releváns jog
szabályokkal összhangban. Amennyiben előírják, hogy a szolgáltatás nyújtását részben vagy teljes mértékben ecuadori
területen kell végezni, követelményt lehet előírni a más ország jogi hatálya alá tartozó jogi személyek – és amelyek szék helye
más országban található – ecuadori letelepedésére vonatkozóan.
Ezek a követelmények vonatkoznak a közszolgáltatások nyújtására, valamint az energetikai hasznosítással, annak vala
mennyi formájában, a telekommunikációval, a nem megújuló természeti erőforrások hasznosításával, a közlekedéssel és a
szénhidrogének finomításával, a biodiverzitással és a genetikai örökséggel, a vízzel és a rádióspektrummal kapcsolatos
szolgáltatások nyújtására.
Az előző bekezdésben szereplő területeken tevékenykedő vállalatok részvényei blokkjának vagy az ellenőrzésükkel,
irányításukkal vagy kezelésükkel kapcsolatos bármely jog teljes vagy részleges megszerzéséhez szükséges lehet az illeté kes
hatóságok jóváhagyása.
A licenciák, engedélyek és egyéb engedélyezések megadásának kritériumai átláthatóak és megkülönböztetésmentesek az EU-fél
szolgáltatóinak részvétele tekintetében és nem jelentenek mennyiségi korlátozást a szolgáltatás nyújtására vonat kozóan.
Ecuador megállapodás szerinti egyedi kötelezettségvállalásait a stratégiai ágazatokban és a közszolgáltatás terén a nem zeti
jogban a közszolgáltatások nyújtásában és a stratégiai ágazatokban a jogoknak a magánkezdeményezések felé tör ténő
átruházással kapcsolatosan előírt kivételes körülményeknek kell tekinteni.
Föld és vizek tulajdonlása
Külföldi állampolgárok vagy jogi személyek semmilyen minőségükben nem szerezhetnek földtulajdont vagy földkon
cessziót gazdasági hasznosítás céljából a nemzetbiztonság szempontjából érzékeny zónákban.
Ecuador fenntartja a jogot, hogy intézkedést fogadjon el vagy tartson fenn a külföldiek tulajdonával kapcsolatban Ko lumbia
határmenti régióiban, nemzeti tengerpartjain vagy szigetein.
Alapvető biztonság
Tilos a vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyverek előállítása, behozatala, birtoklása és használata, csakúgy mint a nukleáris és
mérgező hulladékoknak az ország területére történő behozatala.
Szociális gazdaság
A Köztársaság alkotmányának rendelkezéseivel összhangban, Ecuador fenntartja magának a jogot arra, hogy intézkedé seket
hozzon megadva a preferenciális és megkülönböztetett elbánást azoknak az ágazatoknak, amelyek a szociális gaz dasági
modelljét alkalmazva működnek és folytatják tevékenységeiket, beleértve az egyesületi szektort és a közösségi szövetkezeti
szektort.
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Ecuador fenntartja a jogot, hogy elfogadjon vagy fenntartson bármely olyan intézkedést, amely jogokat vagy kedvezmé
nyeket biztosít a helyi közösségeknek a szellemi kulturális örökségnek a támogatásával és fejlesztésével összefüggésben.
Hasonlóképpen, fenntartja a jogot, hogy bármely olyan intézkedést fogadjon el vagy tartson fenn, amely jogokat vagy
kedvezményeket biztosít a helyi közösségeknek Ecuador természeti örökségének védelme, megőrzése, helyreállítása vagy
előmozdítása tekintetében, amelyen a következők értendők: a környezeti, tudományos, kulturális vagy tájképi szempontból
valamennyi értékes fizikai, biológiai és geológiai jellemzőt, többek között a védelem alatt álló területek nemzeti rendszerét és a
törékeny és veszélyeztetett ökoszisztémát.
Kiadói ágazat
Ecuador fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy olyan intézkedéseket fogadjon el vagy tartson fenn, amelyek olyan
elbánást biztosítanak az EU-Fél valamely természetes vagy jogi személye számára, mint amilyet az utóbbi Fél biztosít az
ecuadori természetes vagy jogi személyek számára a kiadói ágazatban.
GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

A. Szakmai szolgáltatások

Ecuadorban a legtöbb szakmai tevékenység gyakorlásának céljából, a külföldön szerzett képesítéseket el kell ismertetni a
nemzeti illetékes hatósággal, amelyhez általában szükséges az ecuadori tartózkodási hely, mielőtt megadhatja az ilyen
elismerést.

a) Jogi szolgáltatások (CPC 861) Csak a külföldi jogszabályokkal 1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
és nemzetközi joggal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások (a 2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
nemzeti jog szerinti tanácsadói szolgáltatások és jogi képviselet és
közjegyzői szolgáltatások kivételével)
b) Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelői szolgáltatások (CPC
862);

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás

c) Adótanácsadói szolgáltatások (CPC 863)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás

Az Európai Unió Hivatalos
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1.

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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d) Építészeti szolgáltatás (CPC 8671)

g) Település-, tájrendezési tervezési szolgáltatások (CPC 8674)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

f) Integrált mérnöki szolgáltatás (CPC 8673) az állam által be
szerzett szolgáltatások kivételével

1) Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

h) Orvosi és fogorvosi ellátás (CPC 9312)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

HU

e) Műszaki mérnöki szolgáltatás (CPC 8672) az állam által be
szerzett szolgáltatások kivételével

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

2) Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Hardverinstallálással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (CPC 841);

1) Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Az irodagép és -berendezés, benne számítógép karbantartása és
javítása (CPC 845) és
egyéb számítógépes szolgáltatások (CPC 849).

E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül

a) Vízi jármű kölcsönzése személyzet nélkül (CPC 83101 és
83103)
b) Légi jármű kölcsönzése személyzet nélkül (CPC 83104)

Az Európai Unió Hivatalos
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B. Számítástechnikai tevékenység, kizárólag:

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

c) Egyéb közlekedési eszközök kölcsönzése üzemeltető nélkül
(83101+ 83102 + 83105)
d) Egyéb gépek és berendezések kölcsönzése üzemeltető nélkül
(83106-83109)

L 356/1203

F. Egyéb gazdasági szolgáltatás
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a) Hirdetés (CPC 871)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Kizárólag: Hirdetési hely vagy idő eladásával vagy bérbeadásával
kapcsolatos szolgáltatások (CPC 8711)

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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b) Piac-, közvélemény-kutatás (CPC 864)
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1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
HU

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

c) Üzletviteli tanácsadás (CPC 865)

L 356/1204

Ágazat vagy alágazat

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

d) Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások (CPC 866)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

h) Bányászathoz kapcsolódó szolgáltatások (CPC 883)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

k) Munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés (CPC 872)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

m) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás (CPC
8675), az állam által beszerzett szolgáltatások kivételével

Az Európai Unió Hivatalos
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e) Műszaki vizsgálat, elemzés (CPC 8676)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

n) Berendezések karbantartása és javítása (ide nem értve a tengeri 1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
hajókat, légi járműveket és egyéb szállítóberendezéseket) (CPC 633 2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
+ 8861 – 8866)

o) Épületek takarítása

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

o) Fényképészeti szolgáltatások (CPC 875)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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q) Csomagolás (CPC 876)
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1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

HU

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

A. Postai és futárpostai szolgáltatás (a CPC 7511 egy része és a 1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás e megállapodás hatályba lépését követő ötödik év végéig. Nincs
CPC 7512)
korlátozás a hatodik évtől kezdődően

ii. Címzett csomagküldemények vagy csomagok kezelése,
iii. Címzett sajtótermékek kezelése,
iv. A fenti i–iii. pontban említett küldemények kezelése ajánlott vagy
biztosított levélként,
v. Sürgős kézbesítési szolgáltatás a fenti i–iii. pontban említett
küldeményekre vonatkozóan,

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

Postai küldemények kezelésével kapcsolatos szolgáltatások az alá 2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
gazatok alábbi listája szerint, függetlenül attól, hogy a rendeltetési
hely belföldön vagy külföldön van:
i. Címzett írásbeli kommunikáció kezelése bármilyen típusú fizi kai
hordozón, ideértve a hibrid mail és direkt mail szolgáltatáso kat is,

vi. Nem címzett küldemények kezelése,

L 356/1205
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vii. Dokumentumcsere
Az i., iv. és v. alágazat kötelezettségvállalásai nem tartoznak ebbe a
körbe, amennyiben olyan szolgáltatások alkalmazási körébe es nek,
amelyeket az államnak tartanak fenn; ezek a következők: olyan
levélküldemények (1), amelyek ára nem haladja meg az ál lami
alaptarifa 2,5-szörösét, feltéve hogy súlyuk kevesebb mint 50
gramm, valamint a bírósági és közigazgatási eljárások során
használt ajánlott postai küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatá sok.
(CPC 751 egy része, CPC 71235 egy része (2) és CPC 73210
egy része (3))
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Ágazat vagy alágazat

C. Távközlés
HU

Beleértve az alább felsorolt szolgáltatásokat, a műsorszolgáltatás
kivételével
Ezek a szolgáltatások nem terjednek ki az olyan tartalomszolgál
tatásból álló gazdasági tevékenységekre, amelyek továbbításuk cél jából
távközlési szolgáltatást igényelnek.
a) Valamennyi, jelek bármilyen elektromágneses eszközökkel tör
ténő továbbításából és vételéből álló szolgáltatás.

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

b) Műholdas kapacitással rendelkező szolgáltatások, rádiós vagy
televíziós műsorszóró állomások csatlakoztatására

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

o) Egyéb

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
3. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI
SZOLGÁL TATÁSOK
A. Épület építési munkái (CPC 512)

Az Európai Unió Hivatalos
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2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

(CPC 5121) Egy- vagy kétlakásos lakóépületek, (CPC 5122) több 2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
lakásos épületek, (CPC 5123) raktárak és ipari épületek, (CPC
5125) szórakoztatási célú épületek, (CPC 51260) szállodák, étter
mek és hasonló létesítmények
B. Építőmérnöki építési munka (CPC 513) az állam által beszer
zett szolgáltatások kivételével

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

C. Szerelési és összeszerelési munka (CPC 514+516)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

D. Befejező építési munkák (CPC 517)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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E. Egyéb (CPC 511+515+518).
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1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

HU

(CPC 511 Építkezés előtti előkészítő munkák az építkezési terüle 2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
ten, CPC 515 Különleges szakipari építési munkák, CPC 518 Épü
letek és közmű létesítmények bontásához és építéséhez szükséges
berendezések bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatások, kezelő
személyzettel)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

4. FORGALMAZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A) Jutalékos ügynöki szolgáltatások (CPC 621)

b) Egyéb jutalékos ügynöki szolgáltatások (CPC 621)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
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a) Kereskedelmi gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szá nok, 1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek jutalékos érté kesítése 2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
(a CPC 6111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy
része)

B) Nagykereskedelmi szolgáltatások
a) Kereskedelmi gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szá nok, 1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
valamint azok alkatrészeinek és kiegészítőinek nagykereske delme 2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
(a CPC 6111 egy része, a CPC 6113 egy része és a CPC 6121 egy
része)
b) Távközlési végberendezések nagykereskedelme (a CPC 7542 egy
része)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

L 356/1207

c) Egyéb nagykereskedelem (CPC 622), az energiahordozók, ásvá
nyok, vegyipari és gyógyászati termékek kivételével.
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C) Kiskereskedelem (CPC 631 + 632 + 6111 + 6113 + 6121
+7542)
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Élelmiszer-kiskereskedelem (CPC 631)
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Ágazat vagy alágazat

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Nem élelmiszerre vonatkozó kiskereskedelmi szolgáltatások (CPC
632)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Gépjármű-értékesítés (CPC 6111)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

HU

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Motorkerékpár és motoros szán, valamint alkatrészeik és tartozé kaik 1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
értékesítése (CPC 6121)
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Távközlési végberendezések nagy- és kiskereskedelme (CPC 7542)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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Gépjárműalkatrészek és -tartozékok értékesítése (CPC 6113)

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

D. Franchise (CPC 8929)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

6. KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK

A) Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások (CPC 9401)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

B) Hulladékkezelés (CPC 9402)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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C) Közegészségügyi és hasonló szolgáltatások (CPC 9403)
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1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

D) Egyéb

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

— Kipufogógáz-tisztítás (CPC 9404)

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

HU

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

— Zajcsökkentés (CPC 9405)
— Táj- és természetvédelmi szolgáltatások (CPC 9406)
— Egyéb (CPC 9409)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja
L 356/1209
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7. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

A határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatásnyújtás Ecuadorban, beleértve a biztosítást és a biztosítással összefüggő szol
gáltatásokat nem jelenti azt, hogy az ilyen szolgáltatások nyújtói üzleti tevékenységet folytathatnak vagy hirdethetnek
ecuadori területen. Ecuador meghatározhatja az „üzleti tevékenységet folytatni” és a „hirdetni” fogalmakat, amennyiben az
ilyen meghatározások nem inkonzisztensek az Ecuador által az 1. és 2. módozatra vonatkozóan tett kötelezettségvál
lalásaival.
Ecuador előírhatja a másik Fél illetékes hatósága által kiadott engedély írásos bizonyítékát a határon átnyúló pénzügyi
szolgáltatók számára, valamint az általuk Ecuadorban kínált pénzügyi termékek és eszközök tekintetében.
A biztosítótársaságok köthetnek viszontbiztosítást külföldön, amennyiben a viszontbiztosító társaságok be vannak so rolva a
nemzetközi szabványok alapján, és alávetik magukat a Banki, Biztosítási és Magánnyugdíj-ügyintézők Főfelügye lete („SBS
– Superintendencia de Banca y Seguros”) által előírt szabályoknak. A nagyobb átláthatóság érdekében, ha a
biztosítótársaságok közvetlenül kötnek viszontbiztosítást, azt az SBS viszontbiztosítási nyilvántartásában szereplő vál
lalkozásokkal kell tenniük.
A pénzügyi információk nyújtása és továbbításával és a pénzügyi adatfeldolgozással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások
kiegészítő szolgáltatásait be kell jegyezni a Banki, Biztosítási és Magánnyugdíj-ügyintézők Főfelügyelete által előírt sza
bályokkal összhangban. Az említett kiegészítő szolgáltatások nem gyűjthetnek, kezelhetnek és nyújthatnak hitelinformá ciókat.
A nagyobb átláthatóság érdekében, a pénzügyi információs szolgáltatások vagy a pénzügyi adatfeldolgozás az ilyen
információk védelmét szabályozó ecuadori rendelkezések hatálya alá tartoznak.
A nagyobb átláthatóság érdekében, az ecuadori jog szerint létrehozott pénzügyi intézmények kötelező kockázatértéke lése
előírja a külföldi kockázatértékelő ügynökségeknek, hogy először is jegyeztessék be magukat az Ecuadori Banki, Biztosítási
és Magánnyugdíj-ügyintézők Főfelügyeleténél.
Az ecuadori értékpapír-piacon végzett másodlagos nyilvános jegyzés esetén, a külföldön kibocsátott értékpapírok eseté ben,
vagy amennyiben az elsődleges nyilvános jegyzést az ecuadori értékpapír-piacon helyi kibocsátóként elismert mul tilaterális
kibocsátók végzik, Ecuador el fogja fogadni a kockázatértékelést, amelyet egy, az Európai Értékpapír-piaci Ha tóság (ESMA)
által „nemzeti statisztikai minősítő szervezetként” (Nationally Recognized Statistical Rating Organisation – RSRO) elismert
ügynökség végez.
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Az Ecuadorban folytatandó tevékenység érdekében, a nem rezidens biztosító és viszontbiztosító társaságoknak, közvetí tőknek
és kiegészítő szolgáltatást nyújtóknak be kell jegyeztetniük magukat és meg kell újítaniuk regisztrációjukat a nemzeti
jogszabályokkal összhangban.

1) Nem-életbiztosítás

1. módozat és 2. módozat
Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve:
a) a következőkre vonatkozó kockázatok biztosítása:
i. tengeri szállítás és kereskedelmi repülés, és űrhajó fellövése és űrfuvarozás (ideértve a műholdakat is), olyan biztosí tással,
ami a következők bármelyikét vagy mindegyikét fedezi: szállított áruk, az árukat szállító jármű és bármely ebből származó
kötelezettség; továbbá
ii. nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk;

2) Viszontbiztosítás és továbbengedményezés

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

A. BIZTOSÍTÁSI ÉS BIZTOSÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ
SZOLGÁL TATÁSOK

HU

Ecuador fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy olyan intézkedéseket fogadjon el vagy tartson fenn, amelyek korlá tozzák
az Ecuadoron kívüli kötelező biztosítás igénybevételét, vagy amelyek előírják, hogy a kötelező biztosítást Ecua dorban
letelepedett szolgáltatóktól kell igénybe venni, mint például a Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT,
kötelező közlekedési baleseti biztosítás). Ecuador fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy olyan intézkedése ket fogadjon
el vagy tartson fenn, amelyek korlátozzák az Ecuadoron kívüli viszontbiztosítás és/vagy továbbengedmé nyezés
igénybevételét, vagy amelyek előírják, hogy a szolgáltatásokat Ecuadorban letelepedett szolgáltatóktól kell igénybe venni.

L 356/1210

Ágazat vagy alágazat

1) Piacra jutás; Nincs korlátozás
Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás: Nincs korlátozás
Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2016.12.24.
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3) Biztosításközvetítés, úgymint brókerség és ügynökösködés

1) Piacra jutás és Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítá sát:
tengeri szállítás és kereskedelmi repülés, és űrhajó fellövése és űrfuvarozás (ideértve a műholdakat is), olyan biztosítás sal,
ami a következők bármelyikét vagy mindegyikét fedezi: szállított áruk, az árukat szállító jármű és bármely ebből származó
kötelezettség és nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.
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2) A piacra jutással kapcsolatosan nincs kötelezettségvállalás, kivéve a következőkkel kapcsolatos kockázatok biztosítá sát:

HU

tengeri szállítás és kereskedelmi repülés, és űrhajó fellövése és űrfuvarozás (ideértve a műholdakat is), olyan biztosítás sal,
ami a következők bármelyikét vagy mindegyikét fedezi: szállított áruk, az árukat szállító jármű és bármely ebből származó
kötelezettség és nemzetközi árutovábbításban részt vevő áruk.

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

4) Kiegészítő biztosítási szolgáltatások kockázatértékeléssel (koc 1) Piacra jutás; Nincs korlátozás
kázatértékelő), kárrendezéssel (kárrendező) és biztosításmatemati kai Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
szolgáltatásokkal kapcsolatosan
2) Piacra jutás; Nincs korlátozás

B. BANKI ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK (a
biztosítás kivételével)

a) Lakossági betét és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése 1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
(CPC 81115–81119);
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
b) Mindenfajta hitelezés, ideértve a fogyasztási hiteleket, jelzálog

Az Európai Unió Hivatalos
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Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

L 356/1211
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hitelt, hitelfaktorálást és a kereskedelmi ügyletek finanszírozását
(CPC 8113)
c) Pénzügyi lízing szolgáltatások (CPC 8112)
d) Minden fizetési és pénzátutalási szolgáltatás: hitel-, terhelési és
betéti kártyák, utazási csekkek, banki váltók (CPC 81339)
e) Garanciák és kötelezettségvállalások (CPC 81199)
f) Saját vagy az ügyfél számlájára folytatott kereskedés, ideértve a
tőzsdei, a közvetlen eladási vagy egyéb módozatokat, az aláb biak
szerint:
— pénzpiaci eszközök (csekkek, váltók, letéti jegyek stb.) (a CPC
81339 egy része);
— devizaműveletek (CPC 81333),
— származtatott termékek: határidős és opciós ügyletek (a CPC
81339 egy része)
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— árfolyam- és kamatláb eszközök, ideértve olyan termékeket, mint
a swap és határidős kamatláb és árfolyam szerződések. (a CPC
81339 egy része)

L 356/1212

Ágazat vagy alágazat

— átruházható értékpapírok (CPC 81321)
— egyéb forgalomképes értékpapírok és vagyoni értékek, ideértve a
veretlen aranyat (a CPC 71339 egy része)

g) Mindenfajta értékpapír kibocsátásában való részvétel, ideértve a
jegyzési garanciavállalást és kibocsátói tevékenységet (nyilváno san
és zárt körben egyaránt) és az ilyen kibocsátásokkal össze függő
szolgáltatások nyújtását (CPC 8132)
i) Vagyonkezelés: készpénz- vagy portfólió-kezelés, kollektív be
fektetések kezelése, nyugdíjalap-kezelés, vagyonkezelői és letéti
szolgáltatások. (CPC 8119 + 81323)
j) pénzügyi eszközök elszámolásával és kiegyenlítésével össze
függő szolgáltatások, ideértve az értékpapírokat, a származékos
pénzügyi termékeket és más forgatható értékpapírokat. (CPC
81339 vagy 81319)

k) Tanácsadás és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatások a banki és 1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás, ideértve a hitelinformációk gyűjtését, kezelését és nyújtását.
egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével) cím alatt
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás, kivéve a hitelinformációk gyűjtésében, kezelésében és nyújtásában érintett
felsorolt tevékenységek vonatkozásában: hitelreferencia és
szolgáltatásokat.
-elemzés, a befektetési és portfólió kutatás és tanácsadás, felvásár
lással és vállalkozási szerkezetátalakítással összefüggő tanácsadás (CPC
8131 vagy 8133)

Az Európai Unió Hivatalos
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h) Pénzügynöki tevékenység (CPC 81339)

l) Pénzügyi információk szolgáltatása és továbbítása, pénzügyi 1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
adatfeldolgozás és a kapcsolódó szoftverek az egyéb pénzügyi 2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
szolgáltatók részéről. (CPC 8131)

2016.12.24.

8. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (a W120
osztályo zás 1A. h-j) pontjaiban felsoroltak kivételével)
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Fekvőbeteg-ellátás (CPC 9311)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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Az idegenforgalmi törvényben meghatározottak szerint bármely idegenforgalmi tevékenység megkezdése előtt, vala mennyi
természetes vagy jogi személynek, vállalkozásnak és vállalatnak meg kell szereznie a megfelelő bejegyzést, neve zetesen a
turisztikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó bejegyzést az ecuadori idegenforgalmi minisztériumon belül az idegenforgalmi
vállalkozások és létesítmények állami nyilvántartásában.

A) Szálloda és étterem (ideértve az étkeztetést) (CPC 641-643);

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

HU

9. IDEGENFORGALOM ÉS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS
SZOL GÁLTATÁSOK

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

C) Idegenvezetői szolgáltatások (CPC 7472)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

10. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA ÉS SPORT

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

A) Szórakoztatás (színház, élő koncert és cirkusz) (CPC 9619)

Az Európai Unió Hivatalos
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B) Utazásközvetítés, utazásszervezés (beleértve az utazásvezetést is)
(CPC 7471)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

B) Hír- és sajtóügynökségi tevékenység (CPC 962)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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L 356/1213

C) Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység (CPC 1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
963)
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

D) Sport- és egyéb szabadidős tevékenység

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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L 356/1214

Ágazat vagy alágazat

11. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK (4)

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

a) Személyszállítás (CPC 7211)

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

HU

A. Tengeri szállítás
b) Teherszállítás (CPC 7222) kivéve a nemzeti kabotázst. Bele
értve a berendezések mozgatását is, amennyiben a szolgáltatónak nem
keletkezik árbevétele.

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

a) Személyszállítás (CPC 7221)

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

b) Teherszállítás (CPC 7222) kivéve a nemzeti kabotázst. Bele
értve a berendezések mozgatását is, amennyiben a szolgáltatónak nem
keletkezik árbevétele.

C. Vasúti közlekedés

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás

a) Személyszállítás (CPC 7111)

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

b) Teherszállítás (CPC 7112)

D) Közúti szállítás

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás

a) Személyszállítási szolgáltatások

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
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B. Belvízi szállítás

b) Áruszállítási szolgáltatások
c) Haszonjárművek kölcsönzése gépkocsi-vezetővel
(CPC 7121+ 7122+ 7123+ 7124)

12. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ
SZOLGÁLTA TÁSAI

2016.12.24.
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A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai
a) Rakománykezelés tengeri szállításnál
b) Tárolás, raktározás (a CPC 742 egy része)

1) Piacra jutás; Nincs korlátozás, azzal a kivétellel, hogy a kiegészítő szállítási szolgáltatások nyújtásához közhasználati
kikötőkben szükség van koncessziókra vagy az engedélyezés egyéb formáira. A szénhidrogének berakodását, kirakodását és
tárolását kizárólag nemzeti, állami tulajdonú vagy vegyes hajózási társaságoknak kell odaítélni, amelyekben az állam legalább
a részvénytőke 51 %-át birtokolja.
Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás
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c) Vámkezelés

A fenntartások leírása

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

d) Konténerek állomásoztatása és raktározása
HU

e) Tengeri szállítmányozás
f) Tengeri árutovábbítás
g) Hajók kölcsönzése személyzet nélkül (CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás (CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás (a CPC 745 egy része)
j) Egyéb támogató és kisegítő szállítási szolgáltatás (a CPC 749
egy része)

c) Teherszállítmányozás (a CPC 748 egy része)

Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás

g) Hajók kölcsönzése személyzet nélkül (CPC 7223)

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

a) Rakománykezelés (a CPC 741 egy része)

e) Vontatás és tolatás (CPC 7224)
f) Belvízi szállítást támogató szolgáltatás (a CPC 745 egy része)
g) Egyéb támogató és kisegítő szolgáltatás (a CPC 749 egy része)

C. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás

a) Rakománykezelés (a CPC 741 egy része)

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
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b) Tárolás, raktározás (a CPC 742 egy része)

1) Piacra jutás; Nincs korlátozás, azzal a kivétellel, hogy a kiegészítő szállítási szolgáltatások nyújtásához közhasználati
kikötőkben szükség van koncessziókra vagy az engedélyezés egyéb formáira. A szénhidrogének berakodását, kirakodását és
tárolását kizárólag nemzeti, állami tulajdonú vagy vegyes hajózási társaságoknak kell odaítélni, amelyekben az állam legalább
a részvénytőke 51 %-át birtokolja.

B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai

b) Tárolás, raktározás (a CPC 742 egy része)
c) Teherszállítmányozás (a CPC 748 egy része)
d) Vontatás és tolatás (CPC 7113)
e) Vasúti szállítást támogató szolgáltatás (CPC 743)
f) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás (a CPC 749 egy ré
sze)

L 356/1215
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D. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás

a) Rakománykezelés (a CPC 741 egy része)

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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b) Tárolás, raktározás (a CPC 742 egy része)

L 356/1216

Ágazat vagy alágazat

c) Teherszállítmányozás (a CPC 748 egy része)
HU

d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése sze
mélyzettel (CPC 7124)
e) Közúti járműveket támogató szolgáltatás (CPC 744)
f) Egyéb támogató és kisegítő szállítási szolgáltatás (a CPC 749
egy része)

E. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

b) Tárolás, raktározás (a CPC 742 egy része)

1) Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs kötelezettségvállalás*,
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

c) Teherszállítmányozás (a CPC 748 egy része)

Az Európai Unió Hivatalos
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a) Földi kiszolgálás (beleértve az étkeztetést is)

1) Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

d) Légi járművek kölcsönzése személyzettel (CPC 734)

1) Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

e) Értékesítés és marketing

1) Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

f) Számítógépes helyfoglalási rendszer

1) Piacra jutás, Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás
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13. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK

A fenntartások leírása
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A feltárásra és kitermelésre vonatkozó szerződések megkötése érdekében, a külföldi vállalkozásoknak fióktelepet vagy
vállalatot kell létrehozniuk a társasági törvénnyel összhangban, telephelyet kell létrehozniuk Ecuadorban és ki kell jelöl niük
egy ügynököt vagy jogi képviselőt, aki ecuadori tartózkodási hellyel rendelkezik. A külföldi állampolgároknak be kell
jegyeztetniük magukat az állami nyilvántartásba és ki kell jelölniük ecuadori állampolgárságú és illetőségű jogi kép
viselőjüket.

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

A. A FELTÁRÁSHOZ ÉS KITERMELÉSHE KAPCSOLÓD
SZOLGÁLTATÁSOK
Z
Ó
Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás;

1) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

(CPC 8675) az állam által beszerzett szolgáltatások kivételével

2) Piacra jutás; Nemzeti elbánás: Nincs korlátozás

Bányászathoz kapcsolódó szolgáltatások
(CPC 883)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

Fémtermékek, gépek és berendezések, valamint elektromos gépek
karbantartása és javítása
(a CPC 8861-8866 egy része)
Műszaki mérnöki szolgáltatások
(CPC 8672), az állam által beszerzett szolgáltatások kivételével
Integrált mérnöki szolgáltatások
(CPC 8673), az állam által beszerzett szolgáltatások kivételével
Vezetői tanácsadás
(CPC 865)
Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások (CPC
866)
Műszaki vizsgálat, elemzés
(CPC 8676)
(1) „Levélküldemény” bármilyen fizikai adathordozón rögzített írásos formájú közlemény, melyet a feladó által magán a küldeményen vagy a csomagolásán feltüntetett címre kell továbbítani és kézbesíteni. A köny vek,
katalógusok, hírlapok és folyóiratok nem tekintendők levélküldeménynek.
(2) Postaküldemények saját szállítása bármilyen szárazföldi szállítási módon.
(3) Levél saját szállítása légi úton.
(4) Ahol e szektorban a hivatkozásokat „nincs kötelezettségvállalás” jelöli, ez azt jelenti, hogy a kötelező érvényű kötelezettségvállalás nem lehetséges, mert a szolgáltatás nyújtása technikailag nem kivitelezhető.”.
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XIII. MELLÉKLET
„B. SZAKASZ
UNIÓS FÉL

A következő rövidítések használatosak:
AT
Ausztria
BE
Belgium
BG
Bulgária
CY
Ciprus
CZ Cseh
Köztársaság DE
Németország
DK Dánia
ES
Spanyolország
EE Észtország
EU Európai Unió, ideértve minden
tagállamát FI

Finnország

FR
Franciaország
EL
Görögország
1335
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HR
Horvátország
HU
Magyarország
IE Írország
IT
Olaszország
LV
Lettország
LT Litvánia
LU
Luxembourg
MT Málta
NL Hollandia
PL
Lengyelország
PT Portugália
RO
Románia
SK
Szlovákia
SI
Szlovéni
a SE
Svédország
UK Egyesült Királyság
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1. A fenntartások alábbi listája ismerteti e megállapodás 114. cikke alapján liberalizált gazdasági tevékenységeket,
amelyekre e megállapodás 124. cikkével összhangban a kulcsszemélyzetre és felsőfokú képesítéssel rendelkező
gyakornokokra vonatkozó korlátozások alkalmazandók, valamint meghatározza ezeket a korlátozásokat. A lista az alábbi
elemekből áll:
a) az első oszlop azt az ágazatot vagy alágazatot jelzi, amelyekben a korlátozások alkalmazandók;
b) a második oszlop pedig a vonatkozó korlátozásokat tünteti fel.

Ha a b) albekezdésben említett oszlop csak európai uniós tagállamokra jellemző fenntartásokat
tartalmaz, az abban nem említett európai uniós tagállamok fenntartás nélküli kötelezettségeket
vállalnak az érintett ágazatban. (1)
Az Európai Unió és tagállamai semmiféle kötelezettséget sem vállalnak a kulcsszemélyzetre
és a végzett gyakor nokokra a nem liberalizált (kötelezettségvállalás nélkül maradó) gazdasági
tevékenységek esetén e megállapodás 114. cikke szerint.
2. Az egyes ágazatok és alágazatok azonosításakor
a) az „ISIC rev 3.1” a gazdasági tevékenységek ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott nemzetközi ágazati
osztályozási rendszere (Statistical Papers, M sorozat, 4. sz., ISIC REV 3.1, 2002);
b) A „CPC” az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott központi termékosztályozás (Statistical Papers, M sorozat,

77. sz., CPC prov, 1991.);
c) A „CPC ver. 1.0” az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala által meghatározott központi termékosztályozás
(Statistical Papers, M. sorozat, 77. sz., CPC ver 1.0, 1998).
3. A kulcsszemélyzettel és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokkal kapcsolatos kötelezettségek nem alkalma
zandók azokban az esetekben, amikor tervezett ideiglenes jelenlétük vagy annak tényleges hatása zavarja vagy más módon
érinti a munkavállalók és a vezetőség közötti bárminemű viták vagy tárgyalások kimenetelét.
4. Az alábbi lista nem tartalmaz olyan képesítési követelményekkel és eljárásokkal, a műszaki szabványokkal és az
engedélyezési előírásokkal, valamint a foglalkoztatási, munkaügyi és szociális biztonsági követelményekkel
kapcsolatos intézkedéseket, amelyek e megállapodás 112. és 113. cikke értelmében nem esnek korlátozás alá. Azok az
intézkedések (pl. engedélyszerzési kötelezettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban,
meghatározott vizsgák kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is, a kötelező jogi letelepedés azon a területen, ahol a
gazdasági tevékenységet ellátják, a befogadó ország minimálbérrel és kollektív bérmegállapodá sokkal kapcsolatos
nemzeti előírásainak és gyakorlatainak való megfelelés szükségessége), még ha nincsenek is felsorolva, a másik Fél
befektetőinek kulcsszemélyzetére és felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokaira minden esetben alkalmazandók. E
megállapodás 107. cikkének 3. bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Felek által nyújtott
támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.
5. Az Európai Unió és tagállamai jogszabályainak és rendeleteinek valamennyi olyan követelménye, amely a belépési,
tartózkodási, munkavállalási és szociális biztonsági intézkedésekre vonatkozik, továbbra is alkalmazandó, ideértve az
alábbiakban fel nem sorolt, és a tartózkodás időtartamára, a minimálbérekre, valamint a kollektív bérmegállapo dásokra
vonatkozó szabályozásokat.
6. Az alábbi lista nem érinti a letelepedésre vonatkozó kötelezettségvállalások listájában előírt állami monopóliumok és
kizárólagos jogok fennállását.
7. Azokban az ágazatokban, ahol elvégzik a gazdasági szükségesség vizsgálatát, a fő kritériumok közé a megfelelő piac
helyzetének értékelése tartozik az Európai Uniónak abban a tagállamában vagy abban a régióban, ahol a szolgáltatást
nyújtani kívánják, ideértve a meglévő szolgáltatók számát és az azokra gyakorolt hatás értékelését.
8. A fenntartások listájából eredő jogok és kötelezettségeknem automatikusak, így ezek sem közvetlen, sem közvetett módon
nem ruháznak jogokat természetes vagy jogi személyekre.
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(1) Amennyiben egy adott ágazatban nincsenek csak európai uniós tagállamokra jellemző fenntartások, az nem sérti az esetlegesen
alkalmazandó horizontális fenntartásokat vagy az egész Európai Unióra kiterjedő ágazati fenntartásokat.
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Gazdasági szükségesség vizsgálata
HU

BG, HU: Gazdasági szükségesség vizsgálata a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.

VALAMENNYI ÁGAZAT

L 356/1220

Ágazat vagy alágazat

A vállalkozáson belüli áthelyezések hatóköre
BG: A vállalkozáson belül áthelyezettek száma nem haladhatja meg az adott bolgár jogi személy által alkalmazott euró pai
uniós állampolgárok átlagos éves számának 10 százalékát. Ahol kevesebb mint 100 személyt foglalkoztatnak, a vál
lalkozáson belül áthelyezettek száma – engedélytől függően – meghaladhatja a 10 százalékot.
HU: Nincs kötelezettségvállalás olyan természetes személyekre, akik a másik Fél jogi személyének társult tagjai voltak.

Ügyvezető igazgatók és könyvvizsgálók
AT: Jogi személyek fióktelepei ügyvezető igazgatóinak Ausztriában kell letelepedniük; egy jogi személyben vagy fióktele pen
az osztrák kereskedelmi törvény betartásáért felelős természetes személyek lakóhelyének Ausztriában kell lennie.
FI: Magánvállalkozóként kereskedelmet folytató külföldieknek kereskedelmi engedéllyel kell rendelkezniük, és lakóhe
lyüknek az Európai Unióban kell lennie. A távközlési szolgáltatások kivételével valamennyi ágazat tekintetében követel mény
az állampolgárság és a tartózkodási hely a korlátolt felelősségű társaságok ügyvezető igazgatójára vonatkozóan. A távközlési
szolgáltatásokat illetően követelmény az állandó tartózkodási hely az ügyvezető igazgatóra vonatkozóan.
FR: Amennyiben egy kereskedelmi, ipari és kisüzemi tevékenységek terén működő szervezet ügyvezető igazgatója nem
rendelkezik tartózkodási engedéllyel, különleges engedély szükséges.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

VALAMENNYI ÁGAZAT

RO: A kereskedelmi vállalkozások többségének könyvvizsgálói és azok helyettesei román állampolgárok.
SE: A jogi személyek vagy fióktelepek ügyvezetői igazgatóinak Svédországban tartózkodási hellyel kell rendelkezniük.

VALAMENNYI ÁGAZAT

Elismerés
EU: Az oklevelek kölcsönös elismeréséről szóló európai uniós irányelvek csak az európai uniós állampolgárokra alkal
mazandók. A szabályozott szakmai szolgáltatások egyik európai uniós tagállamban való gyakorlásának joga nem bizto sít
jogot e szakma másik európai uniós tagállamban való gyakorlására ( 1).

4. FELDOLGOZÓIPAR (2)

2016.12.24.
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H. Kiadói, nyomdai tevékenység, egyéb sokszorosítás

HR: A letelepedés követelmény a kiadók esetében. IT:

(ISIC rev 3.1: 22), kivéve a megbízás alapján végzett kiadói és
nyomdai tevékenységet (3)

A kiadónak állampolgársággal kell rendelkeznie.
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PL: Az újságok és napilapok főszerkesztőinek állampolgársággal kell rendelkezniük. SE:

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

A kiadók és a kiadók és nyomdák tulajdonosainak lakóhellyel kell rendelkeznie.
HU

6.

GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

A. Szakmai szolgáltatások

a) Jogi szolgáltatások

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a belföldi (uniós és tagállami) praktizálás
hoz szükséges, állampolgársághoz kötött. ES esetében az illetékes hatóságok mentességet adhatnak.
BE, FI: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz szükséges, állampolgársághoz és
lakóhely meglétéhez kötött. Belgiumban kvótát alkalmaznak a „Cour de cassation” előtt nem büntetőügyekben történő
megjelenésre.
BG: Külföldi ügyvédek külföldi állampolgár részére jogi képviseleti szolgáltatást csak viszonossági alapon és bolgár ügy
véddel együttműködve nyújthatnak. Jogi közvetítői szolgáltatáshoz állandó tartózkodási van szükség.

FR: Ügyvédek csak kvóták alapján és állampolgárság megléte mellett gyakorolhatják az „avocat auprès de la Cour de
Cassation” és az „avocat auprès du Conseil d'Etat” hivatásokat.
HR: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz szükséges, állampolgársághoz (vala mely
EU-tagállam állampolgársága) kötött.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

(CPC 861) ( )
kivéve a közfeladatokkal megbízott jogi szakértő, például köz
jegyző, „huissiers de justice” vagy más „officiers publics et ministériels”
által nyújtott jogi tanácsadási, jogi dokumentációs és hitelesítési
szolgáltatásokat
4

HU: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság állampolgársághoz és lakóhely meglétéhez kötött. Külföldi ügyvédek jogi tevé
kenységet csak jogi tanácsadás formájában végezhetnek, egy magyar ügyvéddel vagy ügyvédi irodával kötött együttmű ködési
megállapodás keretében.

LV: Az esküt tett ügyvédeknek a büntetőeljárásokban jogi képviselőként történő eljáráshoz állampolgársággal kell ren
delkezniük.
DK: Jogi tanácsadást csak dán praxisengedéllyel rendelkező ügyvédek nyújthatnak. Dán jogi vizsga kötelező letétele a dá niai
engedély megszerzéséhez.
LU: A luxemburgi és uniós joggal kapcsolatos jogi szolgáltatások esetén állampolgársággal kell rendelkezni.
SE: Az ügyvédi kamarai tagság, amely a svéd „advokat” megnevezés használatának feltétele, lakóhely meglétéhez kötött.

L 356/1221
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b) 1. Számviteli és könyvelői szolgáltatás
(CPC 86212 a „könyvvizsgálat (auditálás)” kivételével, CPC
86213, CPC 86219 és CPC 86220)

FR: A számviteli és könyvviteli szolgáltatások nyújtása a gazdasági, pénzügyi és ipari miniszter határozatától függ, ame lyet
az a külügyminiszterrel egyetértésben hoz meg. A tartózkodásra vonatkozó kötelező időszak nem haladhatja meg az 5 évet.

1342

b) 2. Könyvvizsgálat (auditálás)

AT: Az illetékes hatóságok előtti képviselet és az egyes osztrák törvényekben (pl. részvénytársasági törvény, tőzsdetör vény,
banktörvény stb.) meghatározott könyvvizsgálatok végzése állampolgársághoz kötött.
DK: Tartózkodási helyhez kötött.

HU

(CPC 86211 és 86212, a könyvelési szolgáltatások kivételével)

A fenntartások leírása
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Ágazat vagy alágazat

ES: A bejegyzett könyvvizsgálóknak és végrehajtóknak, az igazgatóknak és a társaságok tagjainak állampolgársággal kell
rendelkezniük, kivéve, akikre, amelyekre a társasági jogról szóló 8. EGK-irányelv az irányadó.
FI: Tartózkodási helyhez kötött a finn korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálóinak legalább egyike tekintetében. EL: A
bejegyzett könyvvizsgálóknak állampolgársággal kell rendelkezniük.
HR: Kizárólag a horvát könyvvizsgálói kamara által hivatalosan elismert engedéllyel rendelkező hiteles könyvvizsgálók
nyújthatnak könyvvizsgálói szolgáltatásokat.

SE: Csak a Svédországban engedélyezett könyvvizsgálók végezhetnek törvényes könyvvizsgálói szolgáltatást bizonyos jogi
személyeknél, pl. az összes korlátolt felelősségű társaságban. A jóváhagyáshoz letelepedés szükséges.

c) Adótanácsadói szolgáltatások

AT: Az illetékes hatóságok előtti képviselethez állampolgársággal kell rendelkezni.

(CPC 863) ( )

BG, SI: A szakértőknek állampolgársággal kell rendelkezniük.

5

HU: Tartókodási helyhez kötött.

d) Építészeti szolgáltatás

EE: Legalább egy felelős személy (projektvezető vagy tanácsadó) állandó tartózkodási helyének Észtországban kell len nie.

és
e) Település-, tájrendezési tervezési szolgáltatások

BG: A külföldi szakértőknek legalább kétéves tapasztalattal kell rendelkezniük az építészet terén. A településtervezési és
tájrendezési szolgáltatáshoz állampolgársággal kell rendelkezni.

(CPC 8671 és CPC 8674)

EL, HR, HU, SK: Tartózkodási helyhez kötött.

f) Műszaki mérnöki szolgáltatás

EE: Legalább egy felelős személy (projektvezető vagy tanácsadó) állandó tartózkodási helyének Észtországban kell len nie.

és

BG: A külföldi szakértőknek legalább kétéves tapasztalattal kell rendelkezniük az építészet terén. EL,

g) Integrált mérnöki szolgáltatás

HR, HU, SK: Tartózkodási helyhez kötött.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

IT: A végrehajtóknak, az igazgatóknak és a társaságok tagjainak állampolgársággal kell rendelkezniük, kivéve, akikre,
amelyekre a társasági jogról szóló 8. EGK-irányelv az irányadó. Tartózkodási helyhez az egyéni könyvvizsgálók esetén

(CPC 8672 és CPC 8673)

2016.12.24.
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h) Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás (CPC

CZ, IT, SK: Tartózkodási helyhez kötött.

9312 és a CPC 85201 egy része)

CZ, EE, RO, SK: Az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
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BE, LU: Felsőfokú képzettséggel rendelkező gyakornokoknál az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi termé szetes
személyek számára.

HU

BG, CY, MT: Állampolgársághoz kötött.

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

DE: Állampolgársághoz kötött, amely alól kivételes esetekben, közegészségügyi érdekből mentesség adható.
DK: Bizonyos feladat ellátásához korlátozott engedély adható legfeljebb 18 hónapra, ehhez tartózkodási hely szükséges. FR:
Állampolgársághoz kötött. Azonban éves szinten meghatározott kvóták keretében a tevékenység végezhető.
LV: A helyi egészségügyi hatóság engedélye szükséges ahhoz, hogy külföldiek orvosi szakmát gyakoroljanak; az enge dély
az adott régióban az orvosok és fogorvosok iránti gazdasági igényt veszi alapul.
PL: Az orvosi szakma külföldiek általi gyakorlásához engedély szükséges. Külföldi orvosok korlátozott szavazati joggal
rendelkeznek a szakmai kamarákban.

i) Állat-egészségügyi ellátás

BG, CY, DE, EE, EL, FR, HR, HU, MT, SI: Állampolgársághoz

(CPC 932)

kötött. CZ, SK: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött.
IT: Tartózkodási helyhez kötött.
PL: Állampolgársághoz kötött. Külföldi személyek kérelmezhetik a tevékenység folytatását.

j) 1. Szülészi ellátás
(a CPC 93191 egy része)

AT: Ahhoz, hogy Ausztriában az érintett személy szakmai praxist alapíthasson, a szóban forgó szakmát e szakmai pra xis
alapítását megelőzően legalább három évig gyakorolnia kellett.

Az Európai Unió Hivatalos
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PT: Tartózkodási helyhez kötött a pszichológusok esetében.

BE, LU: Felsőfokú képzettséggel rendelkező gyakornokoknál az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi termé szetes
személyek számára.
CZ, CY, EE, RO, SK: Az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára.
FR: Állampolgársághoz kötött. Azonban éves szinten meghatározott kvóták keretében a tevékenység végezhető. HU:
Állampolgársághoz kötött.
IT: Tartózkodási helyhez kötött.
LV: A gazdasági szükségességet a szülészek teljes száma határozza meg az adott régióban, akiket a helyi egészségügyi
hatóság engedélyez.
PL: Állampolgársághoz kötött. Külföldi személyek kérelmezhetik a tevékenység folytatását.

L 356/1223

1345

j) 2. Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás (a
CPC 93191 egy része)

AT: A külföldi szolgáltatók csak a következő tevékenységekben vehetnek részt: ápolói, fizioterápiás, munkahelyi egész
ségvédelmi terápiás, logoterápiás ellátás, dietetikus és táplálkozási szakértői tevékenységek. Ahhoz, hogy Ausztriában az
érintett személy szakmai praxist alapíthasson, a szóban forgó szakmát e szakmai praxis alapítását megelőzően legalább három
évig gyakorolnia kellett.
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A fenntartások leírása

L 356/1224

Ágazat vagy alágazat

BE, FR, LU: Felsőfokú képzettséggel rendelkező gyakornokoknál az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi
természetes személyek számára.
HU

CY, CZ, EE, RO, SK: Az illetékes hatóságok engedélye szükséges a külföldi természetes személyek számára. HU:
Állampolgársághoz kötött.
DK: Bizonyos feladat ellátásához korlátozott engedély adható legfeljebb 18 hónapra, ehhez tartózkodási hely szükséges.
CY, CZ, EL, IT: A gazdasági szükségesség vizsgálatának függvényében: a döntés az álláshelyek regionális üresedésétől és a
munkaerőhiánytól függ.
LV: A gazdasági szükségességet az ápolók teljes száma határozza meg az adott régióban, akiket a helyi egészségügyi ha tóság
engedélyez.
FR: Állampolgársághoz kötött. Azonban meghatározott kvóták keretében adott esetben harmadik országbeliek is felve hetik a
tevékenységet, feltéve hogy a szolgáltató francia gyógyszerész diplomával rendelkezik.

(CPC 63211)
és más gyógyszerészeti szolgáltatások ( 6)

DE, EL, SK: Állampolgársághoz kötött.
HU: Állampolgársághoz kötött, kivéve a gyógyszer-kiskereskedelmet és a gyógyszerészeti és ortopédiai termékek kiske
reskedelmét (CPC 63211).
IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.

D. Ingatlanügyletek (7)

a) Saját tulajdonú vagy bérbe adott ingatlanra vonatkozóan (CPC

FR, HU, IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.

821)

LV, MT, SI: Állampolgársághoz kötött.

b) Ügynöki megbízás keretében

DK: Tartózkodási helyhez, kivéve ha a Dán Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség felmentést ad.

(CPC 822)

FR, HU, IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

k) Gyógyszer-kiskereskedelem és gyógyszerészeti és ortopédiai
termékek kiskereskedelme

CY (csak Ecuador esetében), LV, MT, SI: Állampolgársághoz kötött.

E. Kölcsönzés üzemeltető nélkül

2016.12.24.
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e) Fogyasztási cikkek kölcsönzése

EU: Állampolgársághoz kötött a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Állampolgársághoz
kötött
a szakértők esetében.
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f) Távközlési cikkek kölcsönzése

A fenntartások leírása

EU: Állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.

HU

(CPC 7541)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

F. Egyéb gazdasági szolgáltatás

e) Műszaki vizsgálat, elemzés

IT, PT: Tartózkodási helyhez kötött a biológusok és a vegyészek esetében.

(CPC 8676)

IT: Tartózkodási helyhez kötött az agronómus és a „periti agrari” szakmák esetében.

(a CPC 881 egy része)

j) 2. Biztonsági szolgáltatások

BE: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött a vezetőség esetében.

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 és CPC 87305)

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött.
DK: Állampolgársághoz és tartózkodási helyhez kötött a vezetők és a repülőtéri őrző-védő szolgáltatás esetében. ES,

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

f) Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodáshoz
kapcsolódó tanácsadási és konzultációs szolgáltatások

PT: Állampolgársághoz kötött a szakmai személyzet esetében.
FR: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatók és az igazgatók esetében.
IT: A biztonsági őrző-védő szolgálathoz és az értékrakomány szállításához szükséges engedély megszerzése állampolgár
sághoz és tartózkodási helyhez kötött.

k) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás (CPC

BG: Állampolgársághoz kötött a szakértők esetében.

8675)

DE: Állampolgársághoz kötött az államilag kinevezett földmérők esetében.
FR: Állampolgársághoz kötött a tulajdonjoggal és földtörvénnyel kapcsolatos „felmérő” tevékenységek esetében. IT,
PT: Tartózkodási helyhez kötött.

L 356/1225
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l) 1. Hajók karbantartása és javítása (a

MT: Állampolgársághoz kötött.

CPC 8868 egy része)

1350

l) 2. Vasúti járművek karbantartása és javítása (a

A fenntartások leírása

LV: Állampolgársághoz kötött.
HU

CPC 8868 egy része)

l) 3. Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok és közúti
szállítójárművek karbantartása és javítása

L 356/1226

Ágazat vagy alágazat

EU: Gépjárművek, motorkerékpár és motoros szánok karbantartása és javítása tekintetében állampolgársághoz kötött a
szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.

(CPC 6112, CPC 6122, a CPC 8867 egy része és a CPC 8868 egy
része)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,
CPC
8865 és CPC 8866)

m) Épületek takarítása

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Állampolgársághoz kötött a szakértők esetében.

(CPC 874)

HR, LV: Állampolgársághoz kötött a speciális fényképészeti szolgáltatások esetében.

875)

PL: Állampolgársághoz kötött a légi fényképészeti szolgáltatások nyújtása esetében.

p) Kiadói, nyomdai tevékenység

HR: A letelepedés követelmény a kiadók esetében.

(CPC 88442)

SE: Tartózkodási helyhez kötött a kiadók és a kiadók és nyomdák tulajdonosai esetében

r) 1. Fordítás és tolmácsolás

FI: Tartózkodási helyhez kötött a minősített fordítók esetében

(CPC 87905)

DK: Tartózkodási helyhez kötött az államilag engedélyezett fordítók és tolmácsok esetében, kivéve ha a Dán Kereske delmi
és Vállalkozási Ügynökség ez alól mentességet ad.
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n) Fényképészeti szolgáltatások (CPC

Az Európai Unió Hivatalos
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l) 5. Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem EU: Állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
irodai) felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása (8)

q) Konferenciaszervezés (a

SI: Állampolgársághoz kötött.

CPC 87909 egy része)
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r) 3. Díjbeszedés, pénzbehajtás

A fenntartások leírása

BE, EL, IT: Állampolgársághoz kötött.

HU

(CPC 87902)

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

r) 4. Hitelminősítés

BE, EL, IT: Állampolgársághoz kötött.

(CPC 87901)

r) 5. Másolás
(CPC 87904) ( )
9

LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szakértők és állampolgársághoz kötött a felsőfokú képesítéssel rendelkező gya
kornokok esetében.
8. ÉPÍTÉSI ÉS KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI MÉRNÖKI BG: A külföldi szakértőknek legalább kétéves tapasztalattal kell rendelkezniük az építészet terén.
SZOLGÁL TATÁS (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514,
CPC 515, CPC 516, CPC 517 és CPC 518)

9. FORGALMAZÁS
(kivéve a fegyverek, lőszerek és hadianyagok forgalmazását)

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK:
Állampolgárság
hoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.

C. Kiskereskedelem ( 10)

c) Élelmiszer-kiskereskedelem

FR: Állampolgársághoz kötött a dohányértékesítők (azaz a „buraliste”-ek) esetében.

(CPC 631)

10. OKTATÁS (csak magánfinanszírozású szolgáltatások)

L 356/1227
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A. Alapfokú oktatás
(CPC 921)

FR: Állampolgársághoz kötött. A harmadik országok állampolgárai azonban engedélyt kaphatnak az illetékes hatóságok tól
oktatási intézmény létesítésére és igazgatására és oktatásra.

1354

A fenntartások leírása

IT: Állampolgársághoz kötött az államilag elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatók esetében. EL:

L 356/1228

Ágazat vagy alágazat

Állampolgársághoz kötött a tanárok esetében.
HU

B. Középfokú oktatás
(CPC 922)

FR: Állampolgársághoz kötött. A harmadik országok állampolgárai azonban engedélyt kaphatnak az illetékes hatóságok tól
oktatási intézmény létesítésére és igazgatására és oktatásra.
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatók esetében. EL:
Állampolgársághoz kötött a tanárok esetében.
LV: Állampolgársághoz kötött a másodfokú műszaki és szakképzési iskolatípusok hátrányos helyzetű tanulóknak nyúj tott
oktatási szolgáltatások esetében (CPC 9224).

(CPC 923)

FR: Állampolgársághoz kötött. A harmadik országok állampolgárai azonban engedélyt kaphatnak az illetékes hatóságok tól
oktatási intézmény létesítésére és igazgatására és oktatásra.
CZ, SK: Állampolgársághoz kötött a felsőoktatás esetében, kivéve a felsőfokú műszaki és szakképzési szolgáltatásokat (CPC
92310).
IT: Állampolgársághoz kötött az államilag elismert diplomákat kibocsátó szolgáltatók esetében. DK:
Állampolgársághoz kötött a professzorok esetében

12. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

C. Felsőoktatás

2016.12.24.
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A. Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások

AT: A fióktelep ügyvezetésében két olyan természetes személynek kell részt vennie, akiknek a lakóhelye Ausztriában van.
EE: A közvetlen biztosítást illetően a külföldi tőkerészesedéssel rendelkező biztosítási részvénytársaság igazgatóságában csak a
külföldi tőkerészesedés arányában lehetnek külföldi állampolgárok, és számuk nem lehet több, mint az igazgató ság tagjainak
a fele. Egy leányvállalat vagy független társaság irányító testülete vezetőjének tartózkodási hellyell kell ren delkeznie
Észtországban.
ES: Tartózkodási helyhez és hároméves tapasztalathoz kötött a biztosításmatematikusi szakma esetében. HR:
Tartózkodási helyhez kötött.
IT: Tartózkodási helyhez kötött a biztosításmatematikusi szakma esetében.
FI: A biztosítótársaság ügyvezető igazgatójának és legalább egy könyvvizsgálójának tartózkodási helye az Európai Unió ban
van, kivéve ha az illetékes hatóságok ez alól mentességet adtak. Egy külföldi biztosítótársaság vezérképviselőjének
tartózkodási helye Finnországban van, kivéve ha a társaság tevékenységének központi helye az Európai Unióban van.
PL: Tartózkodási helyhez kötött a biztosításközvetítők esetében

1356

B. Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételé vel)

A fenntartások leírása

BG: Az ügyvezető igazgató és a vezető megbízottak állandó tartózkodási helye Bulgáriában van.

HU

FI: A hitelintézet ügyvezető igazgatójának és legalább egy könyvvizsgálójának az Európai Unióban kell tartózkodási hellyel
rendelkeznie, kivéve ha a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság ez alól mentességet adott. A származékos ügyletekkel fog lalkozó
alkusznak (magánszemély) az Európai Unióban kell tartózkodási hellyel rendelkeznie.

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

HR: Tartózkodási helyhez kötött. Az igazgatótanácsnak Horvátország területéről kell irányítania a hitelintézet üzleti te
vékenységét. Az igazgatótanács legalább egy tagjának folyékonyan kell beszélnie horvátul.
IT: Az Európai Unió egyik tagállamának területén található állandó tartózkodási helyhez kötött a „promotori di servizi
finanziari” (pénzügyi kereskedő) szakma esetében.
LT: (Kolumbia és Peru esetében):: Legalább egy vezetőnek uniós állampolgárnak kell lennie.
LT: (Ecuador esetében): A bankvezetőség legalább egy tagjának beszélnie kell a litván nyelvet és állandó lakóhellyel kell
rendelkeznie a Litván Köztársaságban

13. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS

FR: A vezetői beosztások betöltéséhez szükséges engedély kiadásakor figyelembe veszik a helyi vezetők rendelkezésre ál lását.

ELLÁTÁS (csak magánfinanszírozású

LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata az orvosok, fogorvosok, szülészek, ápolók, fizioterapeuták és a paramedicinális
személyzet tekintetében.

szolgáltatások)

PL: Az orvosi szakma külföldiek általi gyakorlásához engedély szükséges. Külföldi orvosok korlátozott szavazati joggal
rendelkeznek a szakmai kamarákban.

A. Fekvőbeteg-ellátás
(CPC 9311)
B. Mentőszolgálat

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

PL: Állampolgársághoz kötött a bank legalább egy ügyvezetője esetében.

(CPC 93192)
C. Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
(CPC 93193)
E. Szociális ellátás
(CPC 933)
14.
IDEGENFORGALOM
SZOLGÁLTATÁSOK

ÉS

UTAZÁSSAL KAPCSOLATO
S

L 356/1229
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A. Szálloda, étterem és étkeztetés
(CPC 641, CPC 642 és CPC 643)
kivéve a légi szállítás során biztosított étkeztetést ( 11)

BG: A külföldi vezetők száma nem haladhatja meg azoknak a vezetőknek a számát, akik bolgár állampolgárok, azokban az
esetekben, amikor az állami (központi állami vagy önkormányzati) részesedése a bolgár vállalkozás részvénytőkéjé ben
meghaladja az 50 százalékot
HR: Állampolgársághoz kötött a háztartásokban és vidéki otthonokban nyújtott vendéglátási és étkeztetési szolgáltatá sokra
vonatkozóan.

1358

B. Utazásközvetítés, utazásszervezés (beleértve az utazásvezetést is)

BG: A külföldi vezetők száma nem haladhatja meg azoknak a vezetőknek a számát, akik bolgár állampolgárok, azokban az
esetekben, amikor az állami (központi állami vagy önkormányzati) részesedése a bolgár vállalkozás részvénytőkéjé ben
meghaladja az 50 százalékot

C. Idegenvezetés

ES, FR, EL, HR, IT, PL, PT: Állampolgársághoz kötött

(CPC 7472)

ES, IT: A szakma gyakorlásának joga az idegenvezetők helyi szervezete számára van fenntartva.

HU

(CPC 7471)

A fenntartások leírása

L 356/1230

Ágazat vagy alágazat

15. SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA,
SPORT (az audiovizuális szolgáltatások
A. Szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is) (CPC
9619)

FR: A vezető beosztások betöltéséhez szükséges engedély állampolgársághoz kötött, amennyiben több mint kétéves en
gedélyt írnak elő.

16. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A. Tengeri szállítás
a) Nemzetközi személyszállítás

EU: Állampolgársághoz kötött a hajók személyzete esetében.

(CPC 7211, kivéve a nemzeti kabotázst)

AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatók többsége esetében.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

kivételével)

b) Nemzetközi teherszállítás
(CPC 7212, kivéve a nemzeti kabotázst) ( 12)
D. Közúti szállítás
a) Személyszállítás
(CPC 7121 és CPC 7122)

AT: Állampolgársághoz kötött azon személyek és résztulajdonosok esetében, akik jogosultak egy jogi személy vagy tár sulás
képviseletére.
DK, HR: Állampolgársághoz és állandó tartózkodási helyhez kötött a vezetők esetében. BG,

1359
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MT: Állampolgársághoz kötött

b) Teherszállítás
(CPC 7123, kivéve a postai küldemények saját felelősségre történő
szállítását (13)).

AT: Állampolgársághoz kötött azon személyek és résztulajdonosok esetében, akik jogosultak egy jogi személy vagy tár sulás
képviseletére.

1360
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BG, MT: Állampolgársághoz kötött

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

HR: Állampolgársághoz és állandó tartózkodási helyhez kötött a vezetők esetében.
HU

E. Áruk csővezetékes szállítása a tüzelőanyagok kivételével ( 14)

AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatók esetében.

(CPC 7139)

A. Tengeri szállítás kiegészítő szolgáltatásai

EU: Állampolgársághoz kötött a vontatás és tolatás, illetve a tengeri szállítást támogató szolgáltatás személyzete eseté ben.

a) Rakománykezelés tengeri szállításnál

AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatók többségére vonatkozóan az a), d), g), h) és j) esetében. BG,

b) Tárolás, raktározás

MT: Állampolgársághoz kötött

(a CPC 742 egy része)

DK: Tartózkodási helyhez kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében EL:

c) Vámkezelés

Állampolgársághoz kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében

d) Konténerek állomásoztatása és raktározása

IT: Tartózkodási helyhez kötött a „raccomandatorio marittimo” tekintetében

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

17. SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ
SZOLGÁLTA TÁSAI (15)

e) Tengeri szállítmányozás
f) Tengeri árutovábbítás
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g) Hajók kölcsönzése személyzettel
(CPC 7213)
h) Vontatás és tolatás
(CPC 7214)
i) Tengeri szállítást támogató szolgáltatás (a
CPC 745 egy része)
j) Egyéb támogató és kiegészítő szolgáltatás
(a CPC 749 egy része)
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B. Belvízi szállítás kiegészítő szolgáltatásai

A fenntartások leírása

L 356/1232

Ágazat vagy alágazat

EU: Állampolgársághoz kötött a személyzet esetében
HU

e) Vontatás és tolatás
(CPC 7224)
f) Belvízi szállítást támogató szolgáltatás (a
CPC 745 egy része)

C. Közúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai

AT: Állampolgársághoz kötött azon személyek és résztulajdonosok esetében, akik jogosultak egy jogi személy vagy tár sulás
képviseletére a kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése személyzettel területén.
BG, MT: Állampolgársághoz kötött.

(CPC 7124)

DK: Tartózkodási helyhez kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében EL:

e) Vámkezelés

Állampolgársághoz kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében
PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik tar
tózkodási hellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként
járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagad ják, ha
a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem ren delkeznek
tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell
telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.

Az Európai Unió Hivatalos
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d) Kereskedelmi célra használt közúti járművek kölcsönzése sze
mélyzettel

2016.12.24.
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D. Vasúti szállítás kiegészítő szolgáltatásai (16)

BG, MT: Állampolgársághoz kötött

a) Vámkezelés

DK: Tartózkodási helyhez kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében EL:
Állampolgársághoz kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében
PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik tar
tózkodási hellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként
járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagad ják, ha
a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem ren delkeznek
tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell
telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.
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A fenntartások leírása

BG, MT: Állampolgársághoz kötött

a) Vámkezelés

DK: Tartózkodási helyhez kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében EL:
Állampolgársághoz kötött a vámkezelési szolgáltatások esetében

HU

E. Légi szállítás kiegészítő szolgáltatásai

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

PL: Nemzeti korlátozások a közvetlen vámkezeléssel kapcsolatban: csak olyan vámügynökök által végezhető, akik tar
tózkodási hellyel rendelkeznek az Európai Unióban.
FR: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve, ha garantálják a teljes viszonosságot.
NL: Természetes és jogi személyek számára az ellenőr megítélése alapján megengedhető, hogy vámügyi képviselőként
járjanak el az általános vámügyi törvény 1. cikke (3) és (9) bekezdésének rendelkezései szerint. Az engedélyt megtagad ják, ha
a kérelmezőt a megelőző öt évben jogerősen elítélték büntetőügyben. Azon vámügyi képviselők, akik nem ren delkeznek
tartózkodási hellyel vagy letelepedéssel Hollandiában, tartózkodási helyet kell létesíteniük vagy állandó helyen le kell
telepedniük Hollandiában, mielőtt engedélyezett vámügyi képviselőként járhatnának el.

AT: Állampolgársághoz kötött az ügyvezető igazgatók esetében.

a) Csővezetéken szállított áruk tárolása és raktározása, a tüzelő
anyagok kivételével
(a CPC 742 egy része)

Az Európai Unió Hivatalos
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F. A tüzelőanyagok kivételével áruk csővezetékes szállításának ki
egészítő szolgáltatásai (17)

18. ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK

A. Bányászati szolgáltatás

SK: Tartózkodási helyhez kötött.

(CPC 883) ( )
18

L 356/1233

19. MÁSHOVA NEM SOROLT EGYÉB
SZOLGÁLTATÁSOK
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a) Mosás, tisztítás és ruhafestés

EU: Állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.

(CPC 9701)
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b) Fodrászat

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK:
Állampolgár
sághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében. AT:

HU

(CPC 97021)

A fenntartások leírása

L 356/1234

Ágazat vagy alágazat

Állampolgársághoz kötött a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
c) Kozmetikai kezelés, manikűr és pedikűr (CPC
97022)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK:
Állampolgár
sághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében. AT:
Állampolgársághoz kötött a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.

d) Egyéb, máshová nem sorolt szépségápolási szolgáltatás
(CPC 97029)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK:
Állampolgár
sághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében. AT:
Állampolgársághoz kötött a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.

(CPC ver. 1.0 97230)
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
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(9)
(10)

Ahhoz, hogy harmadik országbeli állampolgárok végzettségét az egész Európai Unióban honosítsák, szükség van e megállapodás 129. cikkében meghatározottak keretében kötött kölcsönös elismerési megállapodásra.
Ez az ágazat nem terjed ki a feldolgozóiparral kapcsolatos tanácsadói tevékenységre, amely a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között, a 6.F.h) pontban található.
Az ügynöki kiadói és nyomdai tevékenység a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között, a 6.F.p) pontban található.
Kiterjed a jogi tanácsadási, a jogi képviseleti, a jogi választottbírósági és a békéltető/közvetítő szolgáltatásokra, valamint a jogi dokumentációs és hitelesítési szolgáltatásokra.
A jogi szolgáltatásnyújtás csak a nemzetközi közjog, az európai uniós jog és olyan joghatóság joga tekintetében engedélyezett, ahol a befektető vagy személyzete képesítéssel rendelkezik az ügyvédi praxisra, és más
szolgáltatásokhoz hasonlóan az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó engedélyezési követelmények és eljárások vonatkoznak rá. A nemzetközi közjoggal vagy külföldi joggal kapcsolatban jogi szolgáltatásokat
nyújtó ügyvédeket illetően ez történhet többek között úgy, hogy az ügyvédek betartják a helyi etikai kódexeket, a honi megnevezést használják (kivéve, ha azt a befogadó ország szerinti megnevezéssel egyenértékűként
elismertették), teljesítik a biztosítási követelményeket, felvételüket kérik a befogadó ország ügyvédi kamarájának nyilvántartásába, amelyhez szakmai alkalmassági vizsgát kell letenni, és jogilag vagy a tevékenység folytatása
céljából le kell telepedni a befogadó országban. Az európai uniós joggal kapcsolatos jogi szolgáltatásokat elvileg egy személyesen eljáró, teljes képesítéssel rendelkező és az Európai Unióban ügyvédi kamarai
tagsággal rendelkező ügyvéd végzi, illetve rajta keresztül látják el, míg az egyik európai uniós tagállam jogával kapcsolatos jogi szolgáltatásokat elvileg egy személyesen eljáró, teljes képesítéssel rendelkező és az adott
európai uniós tagállamban ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező ügyvéd végzi, illetve rajta keresztül látják el. Bíróságok és más illetékes hatóságok előtti képviselethez ezért szükséges lehet a teljes jogú kamarai tagság a
megfelelő európai uniós tagállamban, mivel ez európai uniós és nemzeti eljárásjog gyakorlását is magával vonja. Azonban néhány európai uniós tagállamban a teljes jogú kamarai tagsággal nem rendelkező külföldi
ügyvédek polgári eljárásban képviselhetnek olyan felet, aki annak az államnak az állampolgára vagy olyan államhoz tartozik, ahol az ügyvéd jogosult a praxisra.
Nem terjed ki az adóügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadási és jogi képviseleti szolgáltatásokra, amelyek az 1.A.a) pontban találhatók. Jogi szolgáltatások.
A lakossági gyógyszerellátásra – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – az EU tagállamaiban alkalmazandó engedélyezési követelmények és eljárások vonatkoznak. Általános szabályként ez a tevékenység
a
gyógyszerészek számára van fenntartva. Néhány európai uniós tagállamban csak az orvosi rendelvényre kapható gyógyszerek szállítása van fenntartva a gyógyszerészeknek.
Az ide tartozó szolgáltatás az ingatlanügynöki szakmához kapcsolódik, és nem érinti az ingatlant vásárló természetes és jogi személyek jogait és/vagy a rájuk vonatkozó korlátozásokat.
A járművek karbantartása és javítása (CPC 6112, 6122, 8867 és CPC 8868) a 6.F. l) 1–6.F. l) 4. pontban található.
Az irodagép és -berendezés, benne számítógép karbantartása és javítása (CPC 845) a 6.B. pontban található. Számítógépes szolgáltatások.
Nem terjed ki a nyomási szolgáltatásokra, amelyek a CPC 88442 alá tartoznak, és a 6.F. p) pont alatt találhatók.
Nem terjed ki a karbantartásra és a javításra, amelyek a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között találhatók a 6.B. és a 6.F. l) pontban.
Nem terjed ki az energiatermékek kiskereskedelmére, amelyek az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között találhatók a 18.E. és a 18.F. pontban.
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e) Fürdőszolgáltatások és nem terápiás masszázs, amennyiben azt EU: Állampolgársághoz kötött a szakértők és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok esetében.
lazító, a fizikai közérzetet javító szolgáltatásként és nem gyógyá
szati vagy rehabilitációs célból nyújtják (19)

HU

A légi szállítás során biztosított étkeztetés a SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI között található a 17.D. a) pontban (Földi kezelés).
Tartalmazza a nemzetközi teherfuvarozók által nyújtott olyan gyűjtőszolgáltatásokat és berendezések mozgatását is az azonos államban lévő kikötők között, ha nem valósul meg árbevétel.
CPC 71235 része, amely a KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK között található a 7.A. pontban Postai és futárpostai szolgáltatás.
A tüzelőanyagok csővezetékes szállítása az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között található a 18.B. pontban.
Nem terjed ki a járművek karbantartására és javítására, amely a GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK között található a 6.F. l) 1.–6.F. l) 4. pontban.
A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó horizontális korlátozások alkalmazandók közjavakat igénylő szolgáltatásokra.
A tüzelőanyagok csővezetékes szállítása az ENERGIASZOLGÁLTATÁSOK között található a 18.C. pontban.
A következő, megbízás alapján teljesített szolgáltatásokra terjed ki: tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a bányászattal, a terület előkészítésével, szárazföldi fúrótorony telepítésével kapcsolatban, fúrás, fúrókorona
rendelkezésre bocsátása, zsaluzás és csövezés, iszappal kapcsolatos mérnöki munka és iszapszállítás, szárazanyagok mérése, fogómunkához és mélyfúráshoz kapcsolódó különleges műveletek, fúrólyuk-terület
geológiai és fúrási ellenőrzése, magfúrás, fúrólyukvizsgálat, vezetékelés, kitöltőfolyadék (sóoldat) szállítása és üzembe helyezése, kiegészítő eszközök szállítása és telepítése, cementerősítés (nyomásszivattyúzás),
gerjesztés (rétegrepesztés, savazás, nyomásszivattyúzás), lyukbefejezés és a mélyfúrólyuk helyreállítása, a mélyfúrólyuk betömése és elhagyása.
Nem tartalmazza a természeti erőforrásokhoz való közvetlen hozzáférést vagy azok kiaknázását.
Nem tartalmazza az olajtól és gáztól eltérő erőforrások bányászata helyszíni előkészítésének munkáit (CPC 5115), ami a 8. pont alatt található. ÉPÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
(19) A terápiás masszázs és a gyógyvizes kezelés a 6.A. h) pontban (Orvosi és fogorvosi szolgáltatások), a 6.A. j) 2. pontban (Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás) és az egészségügyi ellátások (13.A. és 13.C.)
között található.”.

2016.12.24.

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
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XIV. MELLÉKLET

„D. SZAKASZ
ECUADOR

A kötelezettségvállalások jelen listája összhangban áll az üzleti céllal ideiglenesen Ecuador
területén tartózkodó személyekre vonatkozó alkotmányos és jogszabályi rendelkezésekkel, és
megfelel a multilaterális szinten tett kötelezett ségvállalásoknak.
A jelen ajánlat elkészítése során a szolgáltatások határon átnyúló kereskedelmének viszonylatában
figyelembe vették az ENSZ statisztikai részlegének központi termékosztályozását (Statistical
Reports, M sorozat, 77. sz., CPC prov, 1991.).
A fenntartások alábbi listája ismerteti e megállapodás 114. cikke alapján liberalizált gazdasági
tevékenységeket, amelyekre e megállapodás 124. cikkével összhangban a kulcsszemélyzetre és
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakor nokokra vonatkozó korlátozások alkalmazandók, valamint
meghatározza ezeket a korlátozásokat. Ecuador semmiféle kötelezettséget sem vállal a
kulcsszemélyzettel és a felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokkal kapcsolatban
a nem
liberalizált gazdasági tevékenységek tekintetében (kötelezettségvállalás nélkül) e megállapodás 114.
cikke szerint.
Módszertani felülvizsgálat és elemzés céljából az alábbi lista a következőképpen épül fel:
Azok a szolgáltatási ágazatok, amelyek ezen ajánlat korlátozásai által érintett ágazatokat foglalnak
magukban, a baloldali oszlopban találhatók „ágazat vagy alágazat” megnevezéssel.
A lista a jobb oldali oszlopban az ágazatot vagy alágazatot érintő fenntartásokkal vagy korlátozásokkal
egészül ki.
Az adott ágazatokra vagy alágazatokra vonatkozó kötelezettségvállalások az első szakaszban
felsorolt horizontális fenntartások és korlátozások hatálya alá esnek, amelyek eltérő rendelkezés
hiányában minden ágazatra feltétel nélkül vonatkoznak.
A 107. cikk (7) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban, amelyek a
szolgáltatáskereskedelemről, letelepedésről és elektronikus kereskedelemről szóló címben foglalt
szabályok alkalmazási területére vonatkoznak, egyetlen olyan rendelkezés sem szerepel a listában,
amely természetes személyeknek Ecuador területére való belépését vagy ideiglenes ott-tartózkodását
szabályozza, ideértve azokat az intézkedéseket is, amelyek a természetes személyek testi épségének
védelme és a határon át történő szabályozott mozgásának biztosítása érdekében fogadott el vagy tart
fenn Ecuador.
Az alábbi lista nem tartalmazza a képesítési előírásokkal és eljárásokkal, a műszaki szabványokkal
és az engedélyezési előírásokkal kapcsolatos követelményeket és eljárásokat, valamint a
foglalkoztatással, a munkahelyi és szociális biztonsággal kapcsolatos intézkedéseket. Az ilyen
intézkedések többek között a következőkre terjednek ki: az engedély szerzési kötelezettség, a
képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott ágazatokban, meghatározott vizsgák
kötelező letétele, ideértve a nyelvvizsgákat is, a kötelező jogi letelepedés azon a területen, ahol a
gazdasági tevékenységet ellátják, a befogadó ország minimálbérrel és kollektív
bérmegállapodásokkal kapcsolatos nemzeti előírásainak és gyakor latainak való megfelelés
1369

szükségessége. Ezek az intézkedések, még ha nincsenek is felsorolva, a kulcsszemélyzetre és
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokra minden esetben alkalmazandók.
A kötelezettségek listájából származó jogok és kötelezettségek nem közvetlenül alkalmazandók és
hatályosak, így mint ilyenek nem ruházzák fel közvetlenül érvényesíthető jogokkal a természetes
vagy jogi személyeket.
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HORIZONTÁLIS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
HU

VALAMENNYI ÁGAZAT

Minden 10 munkavállalónál többet foglalkoztató munkaadó köteles a rendes alkalmazottak legalább 90 %-ban, valamint a
képzett alkalmazottak, szakemberek, adminisztratív személyzet és a felelősséggel járó pozíciókban lévő személyek 80
%-ban ecuadori állampolgárokat alkalmazni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a legfeljebb 10 munkavállalót foglalkoz tató
munkaadókra. Ez az arány alkalmazandó a vonatkozó alkalmazottak bérére és fizetésére is.
A munkaadók – tevékenységi területüktől és állampolgárságuktól függetlenül – a belföldi munkavállalók toborzását ré
szesítik előnyben.

VALAMENNYI ÁGAZAT

A külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított felsőfokú képesítések vagy bizonyítványok elismerését kétoldalú megál
lapodások szabályozhatják. Amennyiben az érintett felsőoktatási intézmény nem szerepel a hatáskörrel rendelkező szerv által
jóváhagyott listán és nem olyan országban van, amelyekkel kölcsönös megállapodás került aláírásra, regisztrációs kérelmet
kell benyújtani.

1. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

A szakmai szervezetekben vagy céhekben történő regisztráció díja különböző lehet az ecuadori és a külföldi állampolgá rok
számára.

A. Szakmai szolgáltatások

A legtöbb szakmai szolgáltatás Ecuadorban történő nyújtásához a külföldön szerzett diplomákat honosíttatni kell a ha
táskörrel rendelkező ecuadori hatóságokkal. A diplomák honosításához általában szükség van ecuadori lakóhelyre.
Amennyiben egy személy a kulcsszemélyzetként vagy felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokként történő foglal
koztatása nem terjed ki harmadik feleknek történő szolgáltatásnyújtásra, ez a követelmény nem alkalmazandó.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

Bár ez a lista kizárólag az üzleti célú ideiglenes tartózkodási célú belépésre vonatkozik, az egyértelműség kedvéért rögzí tésre
kerül, hogy amennyiben az Ecuadorban letelepedett vállalkozások külföldi személyzetet alkalmaznak, a megfelelő vízumon
túl a munkaügyi minisztérium által jóváhagyott, meghatározott időtartamra szóló írásos munkaszerződésre is szükség van.

a) Jogi szolgáltatások (CPC 861). Kizárólag külföldi joggal és A külföldi jogászok akkor gyakorolhatják szakmájukat, ha képzettségüket elismerték Ecuadorban a törvényben rögzített
nemzetközi joggal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (nem feltételek mellett, valamint a kölcsönösség elvének figyelembe vételével, amennyiben ezt a feltételt hatályos nemzetközi
tartoznak ide az ecuadori jog szerinti tanácsadói szolgáltatások és a megállapodás rögzíti.
bírósági eljárások során biztosított képviselet)

L 356/1237
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d) Építészeti szolgáltatás (CPC 8671 és 8674)

A következőkre van szükség ahhoz, hogy egy külföldi képesítéssel rendelkező külföldi építész szakmájának Ecuadorban
történő gyakorlása érdekében állandó engedélyt kapjon az ecuadori építészeti kamarától:
a) megfelelően indokolt engedélyezési kérelem benyújtása a nemzeti nyilvántartóhoz;
b) annak ellenőrzése, hogy az ecuadori építészek korlátozás nélkül gyakorolhatják szakmájukat a kérelmező származási
országában;
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c) annak ellenőrzése, hogy a kérelmező jogszerűen tartózkodik az országban, valamint konkrétabban bevándorlási stá
tuszának ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok tükrében;

HU

d) Ecuadorban megfelelően megerősített felsőfokú képzettség bemutatása; valamint

L 356/1238
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e) a kérelmező javasolt tevékenységek végzéséhez szükséges hitelképességének és fizetőképességének ellenőrzése, vala mint
származási országa építészeti kamarájának vagy szövetségének tanúsítványa.
e) Műszaki mérnöki szolgáltatások (CPC 8672)
f) Integrált mérnöki szolgáltatások (CPC 8673)

F. EGYÉB ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

A legtöbb szakmai szolgáltatás Ecuadorban történő nyújtásához a külföldön szerzett diplomákat honosíttatni kell a ha
táskörrel rendelkező ecuadori hatóságokkal. A diplomák honosításához általában szükség van ecuadori lakóhelyre.

l) Nyomozási és biztonsági szolgáltatás (CPC 873)

Kizárólag születésük óta ecuadori állampolgársággal rendelkező személyek számára engedélyezett, hogy helyhez kötött és
mobil biztonsági szolgáltatásokat, személyvédelmet, értékrakomány szállítását, elektronikus biztonsági szolgáltatáso kat,
műholdas biztonsági szolgáltatásokat, nyomozást vagy a területen biztosított képzési szolgáltatásokat igazgassanak vagy
működtessenek.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

Az ecuadori vagy külföldi vállalkozásoktól, továbbá a mérnöki munka elvégzése céljából alakult, ecuadori és/vagy kül földi
vállalkozásokat tömörítő konzorciumoktól megkövetelhető, hogy az ilyen munka elvégzése érdekében a projekt keretében
alkalmazott mérnökök legalább 80 %-a ecuadori mérnök legyen, az országban való letelepedést követő 10 év ben. A 11. évtől
kezdve az ecuadori szakemberek arányát évente 4 %-kal kell növelniük, amíg az el nem éri a 90 %-ot. Amennyiben az
érintett vállalkozás vagy konzorcium által végzett feladatokhoz nem állnak rendelkezésre speciális képe sítésű ecuadori
szakemberek, a vállalkozás vagy konzorcium köteles ecuadori szakembereket alkalmazni és kiképezni őket a vonatkozó
szakterületen.

Az ilyen típusú vállalkozásokban biztonsági őrként vagy magánnyomozóként szolgáltatást nyújtó alkalmazottaknak tel
jesíteniük kell az állampolgársági követelményt.

7. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Jogi képviselőknek és képviselőknek lakóhellyel kell rendelkezniük.

10. SZABADIDŐS, KULTURÁLIS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG

2016.12.24.
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A. Szórakoztatás
(színház, élő koncert és cirkusz is) (CPC
9619)

A külföldi művészeknek „carnet ocupacional”-t (foglalkozási engedélyt) kell szerezniük, és friss tanúsítványt kell benyúj
taniuk a hivatásszerű művészek nemzeti szövetségétől.
Mielőtt a külföldi művészek munkavállalási engedélyt kapnak a munkaügyi kapcsolatok minisztériumától, nekik vagy
képviselőjüknek alá kell írni egy szerződést, mely szerint egy előadást ingyen adnak a munkaügyi kapcsolatok miniszté riuma
által a vonatkozó decentralizált autonóm helyi önkormányzattal egyetértésben meghatározott helyszínen.
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A. TENGERI SZÁLLÍTÁS
Nemzetközi áru- és személyszállítás
(CPC 7211 és CPC 7212)
A kabotázs szállítás kivételével

Ecuadori hajók külföldi tisztjei és legénysége engedélyt kell hogy kapjon a tengerészeti kereskedelemért és a tengerpartért felelős
igazgatóságtól, amennyiben a hajók különleges kezelést igényelnek és nem áll rendelkezésre megfelelő ecuadori személyzet.

Az 500 tonnánál kisebb hajók kapitánya lehet születésétől fogva ecuadori állampolgárságú vagy az ecuadori állampol
gárságot felvett személy, a hajó tisztjeire és legénységére pedig az előző bekezdés rendelkezései alkalmazandók.

C) LÉGI SZÁLLÍTÁS
d) Légi járművek karbantartása és javítása (CPC 8868)
e) Légi szállítási szolgáltatások értékesítése és marketingje
f) Számítógépes helyfoglalási szolgáltatások

F. KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Külföldi országok állampolgárságával bíró légi személyzet számára a polgári repülésért felelős főigazgatóság állít ki en
gedélyt, miután megvizsgálta az engedély kibocsátására érvényes normákat, illetve a külföldi országgal fennálló kölcsö
nösségi megállapodást.
Ecuadori vállalkozásokban kizárólag ecuadori állampolgárságú repüléstechnikai műszaki személyzet végezhet fizetett re
püléstechnikai tevékenységet az országban, és külföldi műszaki szakemberek vagy ecuadori műszaki szakemberek kül földi
oktatója csak akkor kaphat engedélyt, ha ez egy adott repüléstechnikai szolgáltatás nyújtásához vagy fejlesztéséhez szükséges.
Ilyen engedélyt a polgári repülésért felelős főigazgatóság ad ki legfeljebb hat hónapos időtartamra, amely ha sonló időtartamra
megújítható, ha erre bizonyítottan szükség van. Ezen időtartam alatt a szerződéses személyzet megfe lelő képzést nyújt az
ecuadori személyzetnek, amely később a külföldiek helyébe lép.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

Az ecuadori zászló alatt hajózó, 500 tonnánál nagyobb hajók vagy kereskedelmi hajók parancsnoka csak születésétől fogva
ecuadori állampolgárságú személy lehet: tisztjeik lehetnek születésüktől fogva ecuadori állampolgárságú vagy az ecuadori
állampolgárságot felvett személyek, akik teljesítik a vonatkozó szabályozások által támasztott követelményeket. A tengerészeti
kereskedelemért és a tengerpartért felelős igazgatóság engedélyezheti külföldi személyek tisztként vagy le génységként történő
alkalmazását megfelelően indokolt esetekben, valamint műszaki szolgáltatások nyújtása céljából, az évente az egyes hajókra
meghatározott kvótáknak megfelelően a hajók kapacitása és szolgáltatásainak specializációja szerint, de semmilyen
körülmények között sem haladhatja meg a külföldiek száma a fedélzeten tartózkodó teljes sze mélyzet 40 %-át.

Ecuador fenntartja azon jogát, hogy bármilyen intézkedést fogadjon el vagy tartson fent a határterületeken folytatott
nemzetközi szárazföldi személyszállítási vagy teherszállítási műveletek vonatkozásában.

L 356/1239
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a) Személyszállítás (CPC 7121+7122)
b) Teherszállítás (CPC 7123)
A közúti kabotázs kivételével
c) Kereskedelmi járművek kölcsönzése személyzettel (CPC 7121
+7122+7123+7124)”.
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XV. MELLÉKLET
„B. SZAKASZ
UNIÓS FÉL

A következő rövidítések használatosak:
AT
Ausztria
BE
Belgium
BG
Bulgária
CY
Ciprus
CZ Cseh
Köztársaság DE
Németország
DK Dánia
ES
Spanyolország
EE Észtország
EU Európai Unió, ideértve minden
tagállamát FI

Finnország

FR
Franciaország
EL
Görögország
1377
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HR
Horvátország
HU
Magyarország
IE Írország
IT
Olaszország
LV
Lettország
LT Litvánia
LU
Luxemburg
MT Málta
NL Hollandia
PL
Lengyelország
PT Portugália
RO Románia
SK Szlovák
Köztársaság SI
Szlovénia
SE Svédország
UK Egyesült Királyság
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1. A fenntartások alábbi listája ismerteti e megállapodás 126. cikkének (2) és (3) bekezdése és 127. cikkének (2) és (3)
bekezdése alapján az Uniós Fél által liberalizált szolgáltatási ágazatokat, valamint az azokra vonatkozó konkrét
megkülönböztető korlátozásokat.

A lista a következő elemekből áll:
(a) az első oszlop azt az ágazatot vagy alágazatot jelzi, amelyekben a korlátozások alkalmazandók;
(b) a második oszlop pedig az alkalmazandó korlátozásokat tünteti fel.

Ahol e megállapodás IV. címében megfogalmazottak kivételével nem vonatkoznak meghatározott
követelmények
a szerződéses szolgáltatókra és a független szakemberekre, a vonatkozó
európai uniós tagállam mellett „Nincs korlátozás” van feltüntetve.
2. Az egyes ágazatok és alágazatok azonosításánál a „CPC” az ENSZ Statisztikai Bizottsága által elfogadott központi
termékosztályozás (Statistical Papers, M sorozat, 77. sz., CPC prov, 1991.).
3. Az alábbi lista nem tartalmaz olyan képesítési követelményekkel és eljárásokkal, a műszaki szabványokkal és az
engedélyezési előírásokkal, valamint a foglalkoztatási, munkaügyi és szociális biztonsági követelményekkel
kapcsolatos intézkedéseket, amelyek e megállapodás 126. cikkének (2) és (3) bekezdése és 127. cikkének (2) és (3)
bekezdése értelmében nem esnek megkülönböztető korlátozás alá. Azok az intézkedések (pl. engedélyszerzési kötele
zettség, a képesítések elismerésének szükségessége a szabályozott szektorokban, meghatározott vizsgák kötelező letétele,
ideértve a nyelvvizsgákat is, a kötelező jogi letelepedés a gazdasági tevékenység végzésének helyén,
a befogadó
ország minimálbérrel és kollektív bérmegállapodásokkal kapcsolatos nemzeti előírásainak és gyakorla tainak való
megfelelés szükségessége), még ha nincsenek is felsorolva, a másik Fél szerződéses szolgáltatóira és független
szakembereire minden esetben alkalmazandók.
4. E megállapodás 107. cikkének (3) bekezdésével összhangban az alábbi lista nem tartalmazza a Felek által nyújtott
támogatásokkal kapcsolatos intézkedéseket.
5. Az Európai Unió és tagállamai jogszabályainak és rendeleteinek valamennyi olyan követelménye, amely a belépési,
tartózkodási, munkavállalási és szociális biztonsági intézkedésekre vonatkozik, továbbra is alkalmazandó, ideértve az
alábbiakban fel nem sorolt, és a tartózkodás időtartamára, a minimálbérekre, valamint a kollektív bérmegállapo dásokra
vonatkozó szabályozásokat.
6. Az alábbi lista nem érinti a letelepedésre vonatkozó kötelezettségvállalások listájában előírt állami monopóliumok és
kizárólagos jogok fennállását.
7. Azokban az ágazatokban, ahol elvégzik a gazdasági szükségesség vizsgálatát, a fő kritériumok közé a megfelelő piac
helyzetének értékelése tartozik az Európai Uniónak abban a tagállamában vagy abban a régióban, ahol a szolgáltatást
nyújtani kívánják, ideértve a meglévő szolgáltatók számát és az azokra gyakorolt hatás értékelését.
8. A fenntartások listájából eredő jogok és kötelezettségek nem automatikusak, így ezek sem közvetlen, sem közvetett módon
nem ruháznak jogokat természetes vagy jogi személyekre.
9. A szerződéses szolgáltatókkal és a független szakemberekkel kapcsolatos kötelezettségek nem alkalmazandók
azokban az esetekben, amikor tervezett ideiglenes jelenlétük vagy annak tényleges hatása zavarja vagy más módon érinti a
munkavállalók és a vezetőség közötti bárminemű viták vagy tárgyalások kimenetelét.
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Átmeneti időszak
HU

BG, RO: A kötelezettségek 2014. január 1-jével kezdődő hatállyal lépnek hatályba.
AT, BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK: Nincs
korlátozás.Elismerés
EU: Az oklevelek kölcsönös elismeréséről szóló európai uniós irányelvek csak az európai uniós állampolgárokra alkal
mazandók. A szabályozott szakmai szolgáltatások egyik európai uniós tagállamban való gyakorlásának joga nem bizto sít
jogot e szakma másik európai uniós tagállamban való gyakorlására ( 2).
AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, SE, UK: Nincs korlátozás.

(a CPC 861 egy része) (3)

LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók esetében.

ES, IT, HR, EL, PL: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, PT, RO, SI, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
DK: Jogi tanácsadást csak dán praxisengedéllyel rendelkező ügyvédek nyújthatnak. Dán jogi vizsga kötelező letétele a dá niai
engedély megszerzéséhez.
FR: Követelmény a teljes (egyszerűsített) kamarai felvétel alkalmassági vizsgálat útján.
HR: A teljes körű ügyvédi kamarai tagság, amely a jogi képviseleti szolgáltatásokhoz szükséges, állampolgársághoz kö tött.

Számviteli és könyvelői szolgáltatás

CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.

(CPC 86212 a „könyvvizsgálat (auditálás)” kivételével, CPC
86213, CPC 86219 és CPC 86220)

AT: A munkaadónak a hazájában a megfelelő szakmai szervezet tagjának kell lennie, ha létezik ilyen.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

Jogi tanácsadás a nemzetközi közjoggal és a külföldi (azaz nem
európai uniós) joggal kapcsolatban

BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
FR: Engedélyhez kötött.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.

2016.12.24.

1380

Adótanácsadói szolgáltatások

CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.

(CPC 863) (4)

AT: A munkaadónak a hazájában a megfelelő szakmai szervezet tagjának kell lennie, ha létezik ilyen; az illetékes hatósá gok
előtti képviselethez állampolgársággal kell rendelkezni.
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BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.

HU

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Gazdasági szükségesség

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

vizsgálata. PT: Nincs kötelezettségvállalás.
HR, HU: Tartózkodási helyhez kötött.
CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.

valamint

ES, HR, IT, PL: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.

Település-, tájrendezési tervezési szolgáltatások

LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók esetében.

(CPC 8671 és CPC 8674)

FI: A természetes személynek bizonyítania kell, hogy rendelkezik a nyújtott szolgáltatáshoz szükséges speciális szakis
merettel.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
DK: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók legfeljebb három hónapos tartózkodása kivételével. BG,
CZ, DE, FI, HU, LT, PT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
AT: Csak tervezési szolgáltatások, ahol: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
HR, HU: Tartózkodási helyhez kötött.

Műszaki mérnöki szolgáltatások

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.

valamint

ES, HR, IT, PL, PT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.

Integrált mérnöki szolgáltatások

LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók esetében.

(CPC 8672 és CPC 8673)

FI: A természetes személynek bizonyítania kell, hogy rendelkezik a nyújtott szolgáltatáshoz szükséges speciális szakis
merettel.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

Építészeti szolgáltatás

BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
DK: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók legfeljebb három hónapos tartózkodása kivételével. BG,
CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
AT: Csak tervezési szolgáltatások, ahol: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
HR, HU: Tartózkodási helyhez kötött.

L 356/1243
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Orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás

SE: Nincs korlátozás.

(CPC 9312 és a CPC 85201 egy része)

CY, CZ, DE, DK, EE, ES (5), IE, IT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
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AT: Nincs kötelezettségvállalás, kivéve pszichológiai és fogorvosi ellátást, ahol: Gazdasági szükségesség vizsgálata. BE,

L 356/1244

Ágazat vagy alágazat

BG, EL, FI, FR, HU, LT, LV, PT, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás.
HU

Állat-egészségügyi ellátás

SE: Nincs korlátozás.

(CPC 932)

BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES (6), FI, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Gazdasági szükségesség
vizsgálata. AT, BG, FR, HR, HU, LV, PT, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás.

SE: Nincs korlátozás.

(a CPC 93191 egy része)

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Gazdasági szükségesség
vizsgálata. BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás.

Ápolói, fizioterápiás és paramedicinális ellátás (a

SE: Nincs korlátozás.

CPC 93191 egy része)

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Gazdasági szükségesség
vizsgálata. BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Nincs kötelezettségvállalás.

Számítástechnikai tevékenység (CPC

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE: Nincs korlátozás.

84)

ES, IT, PL: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

Szülészi ellátás

LV: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók esetében.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
DK: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók legfeljebb három hónapos tartózkodása kivételével. AT,
BG, CZ, FI, HU, LT, RO, PT, SK, UK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
HR: Tartózkodási helyhez kötött a szerződéses szolgáltatók esetében. Nincs kötelezettségvállalás a független szakembe rek
esetében.

2016.12.24.

1384

Piac- és közvélemény-kutatás

CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, SE, UK: Nincs korlátozás.

(CPC 864)

ES, HR, IT, PL: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.

1385

A fenntartások leírása

BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.

HU

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Gazdasági szükségesség

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

vizsgálata. LT, PT: Nincs kötelezettségvállalás a közvélemény-kutatásra (CPC 86402).
HU: Gazdasági szükségesség vizsgálata a közvélemény-kutatás (CPC 86402) kivételével, ahol: Nincs kötelezettségválla lás.

Üzletviteli tanácsadás

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.

(CPC 865)

ES, HR, IT, PL, PT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.

DK: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók legfeljebb három hónapos tartózkodása kivételével. AT,
BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.

Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások (CPC

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.

866)

ES, HR, IT, PL, PT: Gazdasági szükségesség vizsgálata a független szakemberek esetében.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.

DK: Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók legfeljebb három hónapos tartózkodása kivételével. AT,
BG, CZ, FI, LT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.
HU: Gazdasági szükségesség vizsgálata a választottbírósági és békéltető szolgáltatásokra (CPC 86602), ahol: Nincs köte
lezettségvállalás.

Hajók karbantartása és javítása (a

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SK, SI, SE: Nincs korlátozás

CPC 8868 egy része)

BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, UK (kizárólag Kolumbia esetében): Gazdasági szükségesség
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vizsgálata. UK (kizárólag Ecuador esetében): Kötelezettség nélkül.

Vasúti járművek karbantartása és javítása (a

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (kizárólag Kolumbia esetében): Nincs korlátozás.

CPC 8868 egy része)

1387

A fenntartások leírása

L 356/1246

Ágazat vagy alágazat

BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
HU

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Gazdasági szükségesség
vizsgálata. UK (kizárólag Ecuador esetében): Kötelezettség nélkül.

Gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok és közúti szállí
tójárművek karbantartása és javítása
(CPC 6112, CPC 6122, a CPC 8867 egy része és a CPC 8868 egy
része)

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Nincs korlátozás.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.

UK (kizárólag Ecuador esetében): Kötelezettség nélkül.

Légi járművek és ezek részeinek karbantartása és javítása (a

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (kizárólag Kolumbia esetében): Nincs korlátozás.

CPC 8868 egy része)

BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Gazdasági szükségesség
vizsgálata. UK (kizárólag Ecuador esetében): Kötelezettség nélkül.

Fémtermékek, (nem irodai) gépek, (nem közlekedési és nem iro dai)
felszerelések és fogyasztási cikkek karbantartása és javítása ( 7)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864,
CPC
8865 és CPC 8866)
Formatervezés

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

UK (kizárólag Kolumbia esetében): Gazdasági szükségesség vizsgálata a gépjárművek, motorkerékpárok, motoros szánok és
közúti szállítójárművek karbantartása és javítása (CPC 6112, CPC 6122 és a CPC 8867 egy része) esetében.

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.
BE: Gazdasági szükségesség vizsgálata, a következők kivételével: szerződéses szolgáltatók, amennyiben az éves munka bér
meghaladja a vonatkozó törvényekben és előírásokban megállapított összeget.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Gazdasági szükségesség vizsgálata.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:
Kötelezettség
nélkül.
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ES: Nincs korlátozás a szerződéses szolgáltatók és nincs kötelezettségvállalás a független szakemberek esetében.

Vegyészmérnöki, gyógyszervegyészeti és fotokémiai tevékenység

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:
Kötelezettség
nélkül.
ES, IT: Nincs korlátozás a szerződéses szolgáltatók és nincs kötelezettségvállalás a független szakemberek esetében.
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Kozmetikai technológiai szolgáltatások
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HU

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:
Kötelezettség
nélkül.

2016.12.24.

Ágazat vagy alágazat

ES: Nincs korlátozás a szerződéses szolgáltatók és nincs kötelezettségvállalás a független szakemberek esetében.
Az autóipari technológia, műszaki tervezés, marketing és értékesí tés AT, BE, BG, CY, CZ, ES, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:
Nincs kötele
területén nyújtott speciális szolgáltatások
zettségvállalás.
IT: Nincs korlátozás a független szakemberek esetében;
Gazdasági szükségesség vizsgálata a szerződéses szolgáltatók ese AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:
tében. A divattervezői textilipar, ruha, lábbeli és kiegészítők keres Nincs kötele
kedelmi tervezése és marketingje
zettségvállalás.
Fordítás és tolmácsolás

ES: Nincs korlátozás a szerződéses szolgáltatók és nincs kötelezettségvállalás a független szakemberek esetében.
CY, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Nincs korlátozás.

(CPC 87905, kivéve a hivatalos vagy tanúsított tevékenységet)

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, PL, RO, SK: Gazdasági szükségesség
esetében.

(1) Megjegyzés a fokozott egyértelműség érdekében BE esetében: indokolt esetben az említett éves munkabér jelenleg (2007 márciusában) 33 667 EUR-ban van megállapítva.
(2) Ahhoz, hogy harmadik országbeli állampolgárok végzettségét az egész Európai Unióban honosítsák, szükség van e megállapodás 129. cikkében meghatározottak keretében kötött kölcsönös elismerési megálla podásra.
(3) E szolgáltatások nyújtására – más szolgáltatásokhoz hasonlóan – az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó engedélyezési követelmények és eljárások vonatkoznak. Ez történhet többek között úgy, hogy az ügyvédek
betartják a helyi etikai kódexeket, a honi megnevezést használják (kivéve, ha azt a befogadó ország szerinti megnevezéssel egyenértékűként elismertették), teljesítik a biztosítási követelményeket, fel vételüket kérik a
befogadó ország ügyvédi kamarájának nyilvántartásába, amelyhez szakmai alkalmassági vizsgát kell letenni, és jogilag vagy a tevékenység folytatása céljából le kell telepedni a befogadó ország ban.
(4) Nem terjed ki az adóügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadási és jogi képviseleti szolgáltatásokra, amelyek a „Jogi tanácsadás a nemzetközi közjoggal és a külföldi joggal kapcsolatban” című részben találhatók.
(5) Az orvosi (pszichológiai is) és fogorvosi ellátás (CPC 9312 és a CPC 85201 része) esetében csak Spanyolország tekintetében a gazdasági szükségesség vizsgálata nem vonatkozik Kolumbiára.
(6) Az állat-egészségügyi ellátás (CPC 932) esetében csak Spanyolország tekintetében a gazdasági szükségesség vizsgálata nem vonatkozik Kolumbiára.
(7) Az irodagép és -berendezés, benne számítógép karbantartása és javítása (CPC 845) a Számítógépes szolgáltatások között található.”.

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

vizsgálata. HR: Nincs kötelezettségvállalás a független szakemberek

L 356/1247
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HU
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XVI. MELLÉKLET

„D. SZAKASZ
ECUADOR

A kötelezettségvállalások jelen listája összhangban áll az üzleti céllal ideiglenesen Ecuador
területén tartózkodó személyekre vonatkozó alkotmányos és jogszabályi rendelkezésekkel, és
megfelel a multilaterális szinten tett kötelezett ségvállalásoknak.
A jelen ajánlat elkészítése során a szolgáltatások határon átnyúló kereskedelmének viszonylatában
figyelembe vették az ENSZ statisztikai részlegének központi termékosztályozását (Statistical
Reports, M sorozat, 77. sz., CPC prov, 1991.).
A fenntartások alábbi listája ismerteti e megállapodás 126. cikkének (2) és (3) bekezdése és 127.
cikkének (2) és (3) bekezdése alapján liberalizált gazdasági tevékenységeket, valamint az azokra
vonatkozó konkrét megkülönböztető korlátozásokat. Ecuador semmiféle kötelezettséget sem vállal
azon szerződéses szolgáltatók és szakemberek tekintetében, melyek tevékenységét a megállapodás
126. és 127. cikke alapján nem liberalizálták.
Módszertani felülvizsgálat és elemzés céljából az alábbi lista a következőképpen épül fel:
Azok a szolgáltatási ágazatok, amelyek ezen ajánlat korlátozásai által érintett ágazatokat foglalnak
magukban, a baloldali oszlopban találhatók „ágazat vagy alágazat” megnevezéssel.
A lista a jobb oldali oszlopban az ágazatot vagy alágazatot érintő fenntartásokkal vagy korlátozásokkal
egészül ki.
Az adott ágazatokra vagy alágazatokra vonatkozó kötelezettségvállalások az első szakaszban
felsorolt horizontális fenntartások és korlátozások hatálya alá esnek, amelyek feltétel nélkül
alkalmazandók a szerződéses szolgáltatók és független szakemberek kategóriáinak egészére.
A 107. cikk (7) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban, amelyek a
szolgáltatáskereskedelemről, letelepedésről és elektronikus kereskedelemről szóló címben foglalt
szabályok alkalmazási területére vonatkoznak, egyetlen olyan rendelkezés sem szerepel a listában,
amely természetes személyeknek Ecuador területére való belépését vagy ideiglenes ott-tartózkodását
szabályozza, ideértve azokat az intézkedéseket is, amelyek a természetes személyek testi épségének
védelme és a határon át történő szabályozott mozgásának biztosítása érdekében fogadott el vagy tart
fenn Ecuador.
Az alábbi lista nem tartalmazza a képesítési előírásokkal, a műszaki szabványokkal és a képesítési
követelményekkel kapcsolatos követelményeket és eljárásokat, valamint a foglalkoztatással, a
munkahelyi és szociális biztonsággal kapcsolatos eljárásokat. Az ilyen intézkedések többek között
a következőkre terjednek ki: az engedélyszerzési kötele zettség, a képesítések elismerésének
szükségessége a szabályozott ágazatokban, meghatározott vizsgák kötelező letétele, ideértve a
nyelvvizsgákat is, a kötelező jogi letelepedés azon a területen, ahol a gazdasági tevékenységet
végzik, a befogadó ország minimálbérrel és kollektív bérmegállapodásokkal kapcsolatos nemzeti
előírásainak és gyakorlatainak való megfelelés szükségessége; ezek az intézkedések, még ha
nincsenek is felsorolva, a szerződéses szolgáltatókra és a független szakemberekre minden esetben
alkalmazandók.
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A kötelezettségek listájából származó jogok és kötelezettségek nem közvetlenül alkalmazandók és
hatályosak, így mint ilyenek nem ruházzák fel közvetlenül érvényesíthető jogokkal a természetes
vagy jogi személyeket.
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Ágazat vagy alágazat

HORIZONTÁLIS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
HU

A külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított felsőfokú képesítések vagy bizonyítványok elismerését kölcsönösséget
biztosító kétoldalú megállapodások szabályozhatják. Amennyiben az érintett felsőoktatási intézmény nem szerepel a ha
táskörrel rendelkező szerv által jóváhagyott listán és nem olyan országban van, amelyekkel kölcsönös megállapodás ke rült
aláírásra, regisztrációs kérelmet kell benyújtani.

1. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

A szakmai szervezetekben vagy céhekben egy szakma gyakorlásának céljából történő regisztráció díja különböző lehet az
ecuadori és a külföldi állampolgárok számára.

A. Szakmai szolgáltatások

A legtöbb szakmai szolgáltatás Ecuadorban történő nyújtásához a külföldön szerzett diplomákat honosíttatni kell a ha
táskörrel rendelkező ecuadori hatóságokkal. A diplomák honosításához általában szükség van ecuadori lakóhelyre.

a) Jogi szolgáltatások (CPC 861). Kizárólag külföldi joggal és
nemzetközi joggal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (nem
tartoznak ide az ecuadori jog szerinti tanácsadói szolgáltatások és a
bírósági eljárások során biztosított képviselet)

A külföldi jogászok akkor gyakorolhatják szakmájukat, ha képzettségüket elismerték Ecuadorban a törvényben rögzített
feltételek mellett, valamint a kölcsönösség elvének figyelembe vételével. Az egyértelműség kedvéért rögzítésre kerül, hogy a
„Foro del Consejo de la Judicatura”-ban (az igazságügyi tanács szervezete) való tagság nem követelmény a liberalizált jogi
szolgáltatások nyújtásához. Ugyanakkor azok a külföldi jogászoknak, akik kérelmezik a fent említett szervezetbe való
felvételüket, szakmájuk gyakorlásának megkezdése előtt egyéves gyakorlatok kell teljesíteniük.

b) Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelői szolgáltatások

Nincs korlátozás

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

VALAMENNYI ÁGAZAT

(CPC 862)

L 356/1249
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d) Építészeti szolgáltatás
(CPC 8671 és 8674)

A következőkre van szükség ahhoz, hogy egy külföldi képesítéssel rendelkező külföldi építész szakmájának Ecuadorban
történő gyakorlása érdekében állandó engedélyt kapjon az ecuadori építészeti kamarától:
a) megfelelően indokolt engedélyezési kérelem benyújtása a nemzeti nyilvántartóhoz;
b) annak ellenőrzése, hogy az ecuadori építészek korlátozás nélkül gyakorolhatják szakmájukat a kérelmező származási
országában;
c) annak ellenőrzése, hogy a kérelmező jogszerűen tartózkodik az országban, valamint konkrétabban bevándorlási stá
tuszának ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok tükrében;
d) Ecuadorban megfelelően megerősített felsőfokú képzettség bemutatása; valamint
e) a kérelmező javasolt tevékenységek végzéséhez szükséges hitelképességének és fizetőképességének ellenőrzése, vala mint
származási országa építészeti kamarájának vagy szövetségének tanúsítványa.
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e) Műszaki mérnöki szolgáltatások
f) Integrált mérnöki szolgáltatások
(CPC 8673)

Az ecuadori vagy külföldi vállalkozásoktól, továbbá a mérnöki munka elvégzése céljából alakult, ecuadori és/vagy kül földi
vállalkozásokat tömörítő konzorciumoktól megkövetelhető, hogy az ilyen munka elvégzése érdekében a projekt keretében
alkalmazott mérnökök legalább 80 %-a ecuadori mérnök legyen, az országban való letelepedést követő 10 év ben: a 11. évtől
kezdve az ecuadori szakemberek arányát évente 4 %-kal kell növelniük, amíg az el nem éri a 90 %-ot. Amennyiben az
érintett vállalkozás vagy konzorcium által végzett feladatokhoz nem állnak rendelkezésre speciális képe sítésű ecuadori
szakemberek, a vállalkozás vagy konzorcium köteles ecuadori szakembereket alkalmazni és kiképezni őket a vonatkozó
szakterületen.

HU

(CPC 8672)

A fenntartások leírása
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Ágazat vagy alágazat

Az állami vállalkozások vagy intézetek által ideiglenesen alkalmazott építőmérnökök kizárólag tanácsadási, felügyeleti és
képzési feladatokat láthatnak el.
Az ideiglenes engedéllyel rendelkező külföldi mérnökök kizárólag csak olyan tanácsadási, felügyeleti és képzési felada
tokkal kapcsolatos dokumentumokat írhatnak alá, amely feladatra alkalmazták őket.

a) Képesítésük megerősítése az ország bármely olyan felsőoktatási intézményében, amelyet elismer a felsőoktatási tör vény;
b) Az országba szóló megfelelő bevándorlási vízum bemutatása; valamint
c) Az ecuadori mérnökök társasága által kiállított szakmai engedély, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően.
C. KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (85)

Közbeszerzési eljárásokban külföldi tanácsadók, legyenek akár természetes, akár jogi személyek, csak olyan tevékenysé
gekben vagy olyan területeken vehetnek részt, amelyeken a hazai tanácsadók nem rendelkeznek műszaki kapacitással vagy
tapasztalattal. Kivételt képeznek ez alól azok a tanácsadási szerződések, amelyeket teljesen vagy részben külföldi kormányok
vagy Ecuador részvételével működő multilaterális fejlesztési szervezetek által rendelkezésre bocsátott kölcsö nökből származó
forrásokból finanszíroznak.

F. EGYÉB ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

A legtöbb szakmai szolgáltatás Ecuadorban történő nyújtásához a külföldön szerzett diplomákat honosíttatni kell a ha
táskörrel rendelkező ecuadori hatóságokkal; a diplomák honosításához általában a vonatkozó kérelem benyújtásának
időpontjában szükség van ecuadori lakóhelyre.

m) Kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás (CPC
8675)

Közbeszerzési eljárásokban külföldi tanácsadók, legyenek akár természetes, akár jogi személyek, csak olyan tevékenysé
gekben vagy olyan területeken vehetnek részt, amelyeken a hazai tanácsadók nem rendelkeznek műszaki kapacitással vagy
tapasztalattal. Kivételt képeznek ez alól azok a tanácsadási szerződések, amelyeket teljesen vagy részben külföldi kormányok
vagy Ecuador részvételével működő multilaterális fejlesztési szervezetek által rendelkezésre bocsátott kölcsö nökből származó
forrásokból finanszíroznak.”

Az Európai Unió Hivatalos
Lapja

Mérnöki munkát végző külföldi szakembereknek a következő követelményeket kell teljesíteniük ahhoz, hogy gyakorol
hassák szakmájukat az országban:

2016.12.24.
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XVII. MELLÉKLET

„XI.a MELLÉKLET (1)
Egyetértés a megállapodás 152. cikkének b) pontjában szereplő »az államhatalom gyakorlása során nyújtott
szolgáltatások« fogalom meghatározásáról

1. A Felek egyetértenek abban, hogy a megállapodás IV. címe (Szolgáltatáskereskedelem, letelepedés és elektronikus
kereskedelem) a megállapodás 152. cikke b) pontjában »az államhatalom gyakorlása során nyújtott szolgáltatások«
fogalommeghatározással leírt tevékenységekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan valamely Fél által elfogadott vagy
fenntartott intézkedésekre kizárólag annyiban alkalmazandó, amennyiben az adott Fél engedélyezi pénzügyi szolgálta
tásnyújtóinak, hogy állami szervvel vagy pénzügyi szolgáltatásnyújtóval versenyben ilyen tevékenységeket vagy
szolgáltatásokat nyújtson. A Felek egyetértenek továbbá abban, hogy a megállapodás IV. címe nem alkalmazandó ilyen
intézkedésekre abban a mértékben, amelyben valamely Fél az ily tevékenységek és szolgáltatások nyújtását
a
kormányzat, egy közintézmény vagy pénzügyi szolgáltatásnyújtó számára tartja fenn, és ezeket nem más pénzügyi
szolgáltatásnyújtóval versenyezve nyújtják.
2. Ennek megfelelően a Felek elismerik, hogy bármelyikük formálisan vagy ténylegesen kijelölhet egy monopóliumot – ide
értve a pénzügyi szolgáltatásnyújtókat is – az említett b) pontban meghatározott tevékenységek vagy szolgál tatások
egy részének vagy egészének nyújtására, és az ilyen intézkedés nem számít összeegyeztethetetlennek a Felek által e
megállapodás IV. címe szerint vállalt kötelezettségekkel.

(1) Ez a melléklet kizárólag az Uniós Fél és Ecuador között alkalmazandó.”
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XVIII. MELLÉKLET

„B SZAKASZ
UNIÓS FÉL
1. ALSZAKASZ
KÖZPONTI KORMÁNYZATI SZERVEK

E megállapodás VI. címe az ebben az alszakaszban felsorolt központi kormányzati szervekre
vonatkozik az alábbi áruk, szolgáltatások és építési szolgáltatások tekintetében, amennyiben a
beszerzések értéke – e megállapodás 173. cikke (6)–
(8) bekezdésének megfelelően – megegyezik az alábbi vonatkozó értékhatárokkal vagy magasabb
azoknál:
Áruk:
A 4. alszakaszban
meghatározott áruk Értékhatár
SDR 130 000 Szolgáltatások:
Az 5. alszakaszban meghatározott
szolgáltatások Értékhatár SDR 130 000
Építési szolgáltatások:
A 6. alszakaszban meghatározott építési
szolgáltatások Értékhatár SDR 5 000 000
Az ajánlatkérők:
1. Az európai uniós tagállamok valamennyi központi kormányzati szerve (lásd a lenti indikatív listát)
2. Európai uniós intézmények:
— Az Európai Unió Tanácsa
— Az Európai Bizottság

Megjegyzés ehhez az alszakaszhoz
„Az Európai Unió tagállamainak ajánlatkérő szervei” kifejezés magában foglalja valamely európai
uniós tagállam bármely ajánlatkérőjének bármely alárendelt szervét is, feltéve, hogy az nem
rendelkezik önálló jogi személyiséggel.
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AZ EURÓPAI UNIÓS KÖZBESZERZÉSI IRÁNYELVEK SZERINT KÖZPONTI KORMÁNYZATI
SZERVNEK MINŐSÜLŐ AJÁNLATKÉRŐ SZERVEK INDIKATÍV JEGYZÉKEI

Belgium
1. Services publics fédéraux (Ministères):

1. Federale Overheidsdiensten

(minisztériumok): SPF Chancellerie du Premier Ministre

FOD Kanselarij van de

Eerste Minister
SPF Personnel et Organisation

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie

SPF Budget et Contrôle de la Gestion

FOD Budget en Beheerscontrole
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1. Services publics fédéraux (Ministères):

1. Federale Overheidsdiensten (minisztériumok):

SPF Technologie de l'Information et de la
Communication (Fedict)

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)

SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au
Développement

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

SPF Intérieur

FOD Binnenlandse Zaken

SPF Finances

FOD Financiën

SPF Mobilité et Transports

FOD Mobiliteit en Vervoer

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
overleg

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques
de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen
van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

SPF Justice

FOD Justitie

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie FOD Economie, KMO, Middenstand
en Energie Ministère de la Défense

Ministerie van Landsverdediging

Service public de programmation Intégration
sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie
sociale

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie

Service public fédéral de Programmation
Développement durable

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame
Ontwikkeling

Service public fédéral de Programmation
Politique scientifique

Programmatorische federale Overheidsdienst
Wetenschapsbeleid

2. Régie des Bâtiments:

2. Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale

Rijksdienst voor sociale Zekerheid
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Institut national d'Assurance sociales pour
travailleurs indépendants

Rijksinstituut voor de sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité

Rijksinstituut voor Ziekte- en

Invaliditeitsverzekering Office national des Pensions

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité

Rijksdienst voor Pensioenen

Hulpkas voor Ziekte-en

Invaliditeitsverzekering Fonds des Maladies professionnelles

Office national de l'Emploi

Fonds voor Beroepsziekten

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
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Bulgária
— Администрация на Народното събрание
— Aдминистрация на Президента
— Администрация на Министерския съвет
— Конституционен съд
— Българска народна банка
— Министерство на външните работи
— Министерство на вътрешните работи
— Министерство на държавната администрация и административната реформа
— Министерство на извънредните ситуации
— Министерство на земеделието и храните
— Министерство на здравеопазването
— Министерство на икономиката и енергетиката
— Министерство на културата
— Министерство на образованието и науката
— Министерство на околната среда и водите
— Министерство на отбраната
— Министерство на правосъдието
— Министерство на регионалното развитие и благоустройството
— Министерство на транспорта
— Министерство на труда и социалната политика
— Министерство на финансите

Jogszabállyal vagy minisztertanácsi határozattal létrehozott állami ügynökségek, állami
bizottságok, végrehajtó ügynökségek és más állami hivatalok, amelyek a végrehajtó hatalom
gyakorlásához kapcsolódó feladatot látnak el:
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— Агенция за ядрено регулиране
— Висшата атестационна комисия
— Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
— Държавна комисия по сигурността на информацията
— Комисия за защита на конкуренцията
— Комисия за защита на личните данни
— Комисия за защита от дискриминация
— Комисия за регулиране на съобщенията
— Комисия за финансов надзор
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— Патентно ведомство на Република България
— Сметна палата на Република България
— Агенция за приватизация
— Агенция за следприватизационен контрол
— Български институт по метрология
— Държавна агенция “Архиви”
— Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”
— Държавна агенция “Национална сигурност”
— Държавна агенция за бежанците
— Държавна агенция за българите в чужбина
— Държавна агенция за закрила на детето
— Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
— Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
— Държавна агенция за младежта и спорта
— Държавна агенция по горите
— Държавна агенция по туризма
— Държавна комисия по стоковите борси и тържища
— Институт по публична администрация и европейска интеграция
— Национален статистически институт
— Национална агенция за оценяване и акредитация
— Националната агенция за професионално образование и обучение
— Национална комисия за борба с трафика на хора
— Агенция “Митници”
— Агенция за държавна и финансова инспекция
— Агенция за държавни вземания
— Агенция за социално подпомагане
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— Агенция за хората с увреждания
— Агенция по вписванията
— Агенция по геодезия, картография и кадастър
— Агенция по енергийна ефективност
— Агенция по заетостта
— Агенция по обществени поръчки
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— Българска агенция за инвестиции
— Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
— Дирекция “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция “Оперативно издирване” на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция “Финансово-ресурсно осигуряване” на Министерство на вътрешните работи
— Дирекция за национален строителен контрол
— Държавна комисия по хазарта
— Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
— Изпълнителна агенция “Борба с градушките”
— Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”
— Изпълнителна агенция “Военни клубове и информация”
— Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
— Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната”
— Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”
— Изпълнителна агенция “Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”
— Изпълнителна агенция “Морска администрация”
— Изпълнителна агенция “Национален филмов център”
— Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация”
— Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав”
— Изпълнителна агенция “Социални дейности на Министерството на отбраната”
— Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
— Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
— Изпълнителна агенция по лекарствата
— Изпълнителна агенция по лозата и виното
— Изпълнителна агенция по околна среда
— Изпълнителна агенция по почвените ресурси
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— Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
— Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
— Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
— Изпълнителна агенция по трансплантация
— Изпълнителна агенция по хидромелиорации
— Комисията за защита на потребителите
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— Контролно-техническата инспекция
— Национален център за информация и документация
— Национален център по радиобиология и радиационна защита
— Национална агенция за приходите
— Национална ветеринарномедицинска служба
— Национална служба “Полиция”
— Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”
— Национална служба за растителна защита
— Национална служба за съвети в земеделието
— Национална служба по зърното и фуражите
— Служба “Военна информация”
— Служба “Военна полиция”
— Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
— Авиоотряд 28
Cseh Köztársaság
— Ministerstvo dopravy
— Ministerstvo financí
— Ministerstvo kultury
— Ministerstvo obrany
— Ministerstvo pro místní rozvoj
— Ministerstvo práce a sociálních věcí
— Ministerstvo průmyslu a obchodu
— Ministerstvo spravedlnosti
— Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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— Ministerstvo vnitra
— Ministerstvo zahraničních věcí
— Ministerstvo zdravotnictví
— Ministerstvo zemědělství
— Ministerstvo životního prostředí
— Poslanecká sněmovna PČR
— Senát PČR
— Kancelář prezidenta
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— Český statistický úřad
— Český úřad zeměměřičský a katastrální
— Úřad průmyslového vlastnictví
— Úřad pro ochranu osobních údajů
— Bezpečnostní informační služba
— Národní bezpečnostní úřad
— Česká akademie věd
— Vězeňská služba
— Český báňský úřad
— Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
— Správa státních hmotných rezerv
— Státní úřad pro jadernou bezpečnost
— Česká národní banka
— Energetický regulační úřad
— Úřad vlády České republiky
— Ústavní soud
— Nejvyšší soud
— Nejvyšší správní soud
— Nejvyšší státní zastupitelství
— Nejvyšší kontrolní úřad
— Kancelář Veřejného ochránce práv
— Grantová agentura České republiky
— Státní úřad inspekce práce
— Český telekomunikační úřad
Dánia
— Folketinget
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Rigsrevision
en
— Statsministeriet
— Udenrigsministeriet
— Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 ügynökség és intézmény)
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— Domstolsstyrelsen
— Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 ügynökség és intézmény)
— Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 ügynökség és intézmény)
— Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (különböző ügynökségek
és intézmények, beleértve az Állami Oltóanyag Intézetet)
— Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (rendőrfőkapitány,
államügyész, 1 igazgatóság és több ügynökség)
— Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 egyházmegyei hatóság)
— Kulturministeriet – Kulturális Minisztérium
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 igazgatóság és több intézmény)
— Miljøministeriet
5 styrelser (5 ügynökség)
— Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration 1
styrelse (1 ügynökség)
— Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktorater og institutioner (4 igazgatóság és intézmény)
— Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger
(több ügynökség és intézmény, köztük a Risoe Országos Laboratórium és a dán országos kutatási
és oktatási intézmények)
— Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 ügynökség és több intézmény)
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— Velfærdsministeriet

3 styrelse og institutioner (3 ügynökség és több intézmény)
— Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 ügynökség és intézmény,
köztük az Øresundsbrokonsortiet)
— Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 ügynökség, 4 oktatási
intézmény, 5 egyéb intézmény)
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— Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskillige styrelser og institutioner (több ügynökség és intézmény)
— Klima- og Energiministeriet

3 styrelser og institutioner (3 ügynökség és
intézmény) Németország
— Auswärtiges Amt
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für Arbeit und Soziales
— Bundesministerium für Bildung und Forschung
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
— Bundesministerium der Finanzen
— Bundesministerium des Innern (only civil goods)
— Bundesministerium für Gesundheit
— Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
— Bundesministerium der Justiz
— Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
— Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
— Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
— Bundesministerium der Verteidigung (no military goods)
— Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Észtország
— Vabariigi Presidendi Kantselei
— Eesti Vabariigi Riigikogu
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— Eesti Vabariigi Riigikohus
— Riigikontroll
— Õiguskantsler
— Riigikantselei
— Rahvusarhiiv
— Haridus- ja Teadusministeerium
— Justiitsministeerium
— Kaitseministeerium
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— Keskkonnaministeerium
— Kultuuriministeerium
— Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
— Maaeluministeerium
— Rahandusministeerium
— Siseministeerium
— Sotsiaalministeerium
— Välisministeerium
— Keeleinspektsioon
— Riigiprokuratuur
— Teabeamet
— Maa-amet
— Keskkonnainspektsioon
— Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus
— Muinsuskaitseamet
— Patendiamet
— Tarbijakaitseamet
— Riigihangete Amet
— Taimetoodangu Inspektsioon
— Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
— Veterinaar- ja Toiduamet
— Konkurentsiamet
— Maksu –ja Tolliamet
— Statistikaamet
— Kaitsepolitseiamet
— Politsei- ja Piirivalveamet
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— Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
— Päästeamet
— Andmekaitse Inspektsioon
— Ravimiamet
— Sotsiaalkindlustusamet
— Töötukassa
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— Terviseamet
— Tööinspektsioon
— Lennuamet
— Maanteeamet
— Veeteede Amet
— Kaitseressursside Amet
— Toetuse väejuhatus
— Tehnilise Järelevalve Amet
Írország
— President's Establishment
— Houses of the Oireachtas – [Parlament]
— Department of the Taoiseach – [Miniszterelnöki Hivatal]
— Central Statistics Office
— Department of Finance
— Office of the Comptroller and Auditor General
— Office of the Revenue Commissioners
— Office of Public Works
— State Laboratory
— Office of the Attorney General
— Office of the Director of Public Prosecutions
— Valuation Office
— Office of the Commission for Public Service Appointments
— Public Appointments Service
— Office of the Ombudsman
— Chief State Solicitor's Office
— Department of Justice, Equality and Law Reform
— Courts Service
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— Prisons Service
— Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
— Department of the Environment, Heritage and Local Government
— Department of Education and Science
— Department of Communications, Energy and Natural Resources
— Department of Agriculture, Fisheries and Food
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— Department of Transport
— Department of Health and Children
— Department of Enterprise, Trade and Employment
— Department of Arts, Sports and Tourism
— Department of Defence
— Department of Foreign Affairs
— Department of Social and Family Affairs
— Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs – (ír nyelvű régiók)
— Arts Council
— National Gallery
Görögország
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
— Υπουργείο Ανάπτυξης
— Υπουργείο Δικαιοσύνης
— Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
— Υπουργείο Πολιτισμού
— Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
— Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
— Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
— Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
— Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
— Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
— Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης
— Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας
— Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
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— Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
— Γενική Γραμματεία Ισότητας
— Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
— Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
— Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
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— Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
— Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
— Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
— Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας
— Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
— Εθνικό Τυπογραφείο
— Γενικό Χημείο του Κράτους
— Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας
— Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
— Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
— Πανεπιστήμιο Αιγαίου
— Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
— Πανεπιστήμιο Πατρών
— Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
— Πολυτεχνείο Κρήτης
— Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
— Αιγινήτειο Νοσοκομείο
— Αρεταίειο Νοσοκομείο
— Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
— Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού
— Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
— Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
— Γενικό Επιτελείο Στρατού
— Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
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— Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
— Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
— Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
— Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
— Γενική Γραμματεία Εμπορίου
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Spanyolország
— Presidencia del Gobierno
— Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
— Ministerio de Justicia
— Ministerio de Defensa
— Ministerio de Economía y Hacienda
— Ministerio del Interior
— Ministerio de Fomento
— Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
— Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
— Ministerio de Trabajo e Inmigración
— Ministerio de la Presidencia
— Ministerio de Administraciones Públicas
— Ministerio de Cultura
— Ministerio de Sanidad y Consumo
— Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
— Ministerio de Vivienda
— Ministerio de Ciencia e Innovación
— Ministerio de Igualdad
Franciaország
(1) Minisztériumok:
— Services du Premier ministre
— Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
— Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
— Ministère chargé de la justice

1423

— Ministère chargé de la défense
— Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
— Ministère chargé de l'éducation nationale
— Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
— Secrétariat d'État aux transports
— Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur
— Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
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— Ministère chargé de la culture et de la communication
— Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique
— Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
— Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
— Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
— Secrétariat d'État à la fonction publique
— Ministère chargé du logement et de la ville
— Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie
— Secrétariat d'État à l'outre-mer
— Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative
— Secrétariat d'État aux anciens combattants
— Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
— Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques
— Secrétariat d'État aux affaires européennes
— Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme
— Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme
— Secrétariat d'État à la politique de la ville
— Secrétariat d'État à la solidarité
— Secrétariat d'État en charge de l'industrie et de la consommation
— Secrétariat d'État en charge de l'emploi
— Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
— Secrétariat d'État en charge de l'écologie
— Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale
— Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire
(2) Intézmények, független szervek és bírói szervek:
— Présidence de la République
— Assemblée Nationale
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— Sénat
— Conseil constitutionnel
— Conseil économique et social
— Conseil supérieur de la magistrature
— Agence française contre le dopage
— Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
— Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
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— Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
— Autorité de sûreté nucléaire
— Autorité indépendante des marchés financiers
— Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
— Commission d'accès aux documents administratifs
— Commission consultative du secret de la défense nationale
— Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
— Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
— Commission nationale de déontologie de la sécurité
— Commission nationale du débat public
— Commission nationale de l'informatique et des libertés
— Commission des participations et des transferts
— Commission de régulation de l'énergie
— Commission de la sécurité des consommateurs
— Commission des sondages
— Commission de la transparence financière de la vie politique
— Conseil de la concurrence
— Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
— Conseil supérieur de l'audiovisuel
— Défenseur des enfants
— Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
— Haute autorité de santé
— Médiateur de la République
— Cour de justice de la République
— Tribunal des Conflits
— Conseil d'État
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— Cours administratives d'appel
— Tribunaux administratifs
— Cour des Comptes
— Chambres régionales des Comptes
— Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (cour de cassation, cours d'appel, tribunaux d'instance et tribunaux de grande
instance)
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(3) Nemzeti közintézmények:
— Académie de France à Rome
— Académie de marine
— Académie des sciences d'outre-mer
— Académie des technologies
— Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
— Agence de biomédicine
— Agence pour l'enseignement du français à l'étranger
— Agence française de sécurité sanitaire des aliments
— Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
— Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
— Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
— Agences de l'eau
— Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers et des migrations
— Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
— Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
— Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances
— Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
— Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
— Bibliothèque publique d'information
— Bibliothèque nationale de France
— Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
— Caisse des Dépôts et Consignations
— Caisse nationale des autoroutes (CNA)
— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
— Caisse de garantie du logement locatif social
— Casa de Velasquez
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— Centre d'enseignement zootechnique
— Centre d'études de l'emploi
— Centre d'études supérieures de la sécurité sociale
— Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
— Centre hospitalier des Quinze-Vingts
— Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
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— Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
— Centre des Monuments Nationaux
— Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
— Centre national des arts plastiques
— Centre national de la cinématographie
— Centre National d'Études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
(CEMAGREF)
— Centre national du livre
— Centre national de documentation pédagogique
— Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
— Centre national professionnel de la propriété forestière
— Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
— Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
— Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
— Collège de France
— Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
— Conservatoire National des Arts et Métiers
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
— Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
— Conservatoire national supérieur d'art dramatique
— École centrale de Lille
— École centrale de Lyon
— École centrale des arts et manufactures
— École française d'archéologie d'Athènes
— École française d'Extrême-Orient
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— École française de Rome
— École des hautes études en sciences sociales
— École du Louvre
— École nationale d'administration
— École nationale de l'aviation civile (ENAC)
— École nationale des Chartes
— École nationale d'équitation
— École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

1432

— Écoles nationales d'ingénieurs
— École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
— Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
— École nationale de la magistrature
— Écoles nationales de la marine marchande
— École nationale de la santé publique (ENSP)
— École nationale de ski et d'alpinisme
— École nationale supérieure des arts décoratifs
— École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
— École nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix
— Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
— École nationale supérieure des beaux-arts
— École nationale supérieure de céramique industrielle
— École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
— École nationale supérieure du paysage de Versailles
— École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
— École nationale supérieure de la sécurité sociale
— Écoles nationales vétérinaires
— École nationale de voile
— Écoles normales supérieures
— École polytechnique
— École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
— École de sylviculture Crogny (Aube)
— École de viticulture et d'œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)
— École de viticulture — Avize (Marne)
— Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon
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— Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
— Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
— Fondation Carnegie
— Fondation Singer-Polignac
— Haras nationaux
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— Hôpital national de Saint-Maurice
— Institut des hautes études pour la science et la technologie
— Institut français d'archéologie orientale du Caire
— Institut géographique national
— Institut National de l'origine et de la qualité
— Institut national des hautes études de sécurité
— Institut de veille sanitaire
— Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
— Institut National d'Études Démographiques (INED)
— Institut National d'Horticulture
— Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
— Institut national des jeunes aveugles — Paris
— Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
— Institut national des jeunes sourds — Chambéry
— Institut national des jeunes sourds — Metz
— Institut national des jeunes sourds — Paris
— Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (INPNPP)
— Institut national de la propriété industrielle
— Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
— Institut National de la Recherche Pédagogique (INRP)
— Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
— Institut national d'histoire de l'art (INHA)
— Institut national de recherches archéologiques préventives
— Institut National des Sciences de l'Univers
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— Institut National des Sports et de l'Education Physique
— Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseig nements
inadaptés
— Instituts nationaux polytechniques
— Instituts nationaux des sciences appliquées
— Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
— Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets)
— Institut de Recherche pour le Développement
— Instituts régionaux d'administration
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— Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
— Institut supérieur de mécanique de Paris
— Institut Universitaire de Formation des Maîtres
— Musée de l'armée
— Musée Gustave-Moreau
— Musée national de la marine
— Musée national Jean-Jacques -Henner
— Musée du Louvre
— Musée du Quai Branly
— Muséum National d'Histoire Naturelle
— Musée Rodin
— Observatoire de Paris
— Office français de protection des réfugiés et apatrides
— Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
— Office national de la chasse et de la faune sauvage
— Office National de l'eau et des milieux aquatiques
— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
— Ordre national de la Légion d'honneur
— Palais de la découverte
— Parcs nationaux
— Universités
(4) Más nemzeti közintézmények
— Union des groupements d'achats publics (UGAP)
— Agence Nationale pour l'emploi (ANPE)
— Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
— Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

(CNAMS)

— Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
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Horvátország
— Croatian Parliament;
— President of the Republic of Croatia;
— Office of the President of the Republic of Croatia;
— Office of the President of the Republic of Croatia after the expiry of the term of office;
— Government of the Republic of Croatia;
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— Offices of the Government of the Republic of Croatia;
— Ministry of Economy
— Ministry of Regional Development and EU Funds
— Ministry of Finance
— Ministry of Defence
— Ministry of Foreign and European Affairs
— Ministry of the Interior
— Ministry of Justice
— Ministry of Public Administration
— Ministry of Entrepreneurship and Crafts
— Ministry of Labour and Pension System
— Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure
— Ministry of Agriculture
— Ministry of Tourism
— Ministry of Environmental and Nature Protection
— Ministry of Construction and Physical Planning
— Ministry of Veterans' Affairs
— Ministry of Social Policy and Youth
— Ministry of Health
— Ministry of Science, Education and Sports
— Ministry of Culture
— State administrative organisations
— County state administration offices
— Constitutional Court of the Republic of Croatia
— Supreme Court of the Republic of Croatia
— Courts
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— State Judiciary Council
— State attorney's offices
— State Prosecutor's Council
— Ombudsman's offices
— State Commission for the Supervision of Public Procurement Procedures
— Croatian National Bank
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— State agencies and offices
— State Audit Office
Olaszország
(1) Beszerzést végző szervek:
— Presidenza del Consiglio dei Ministri
— Ministero degli Affari Esteri
— Ministero dell'Interno
— Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
— Ministero della Difesa
— Ministero dell'Economia e delle Finanze
— Ministero dello Sviluppo Economico
— Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
— Ministero dell'Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare
— Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
— Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
— Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca
— Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
(2) Más nemzeti közintézmények:
— CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
Ciprus
— Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
— Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
— Υπουργικό Συμβούλιο
— Βουλή των Αντιπροσώπων
— Δικαστική Υπηρεσία
— Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
— Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
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— Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
— Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
— Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
— Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
— Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
— Γραφείο Προγραμματισμού
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— Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
— Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
— Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
— Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
— Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
— Υπουργείο Άμυνας
— Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
— Τμήμα Γεωργίας
— Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
— Τμήμα Δασών
— Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
— Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
— Μετεωρολογική Υπηρεσία
— Τμήμα Αναδασμού
— Υπηρεσία Μεταλλείων
— Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
— Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
— Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
— Αστυνομία
— Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
— Τμήμα Φυλακών
— Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
— Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
— Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
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— Τμήμα Εργασίας
— Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
— Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
— Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
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— Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
— Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
— Υπουργείο Εσωτερικών
— Επαρχιακές Διοικήσεις
— Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
— Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
— Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
— Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
— Πολιτική Άμυνα
— Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
— Υπηρεσία Ασύλου;
— Υπουργείο Εξωτερικών
— Υπουργείο Οικονομικών
— Τελωνεία
— Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
— Στατιστική Υπηρεσία
— Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
— Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
— Κυβερνητικό Τυπογραφείο
— Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
— Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
— Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
— Τμήμα Δημοσίων Έργων
— Τμήμα Αρχαιοτήτων
— Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
— Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
— Τμήμα Οδικών Μεταφορών
— Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
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— Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
— Υπουργείο Υγείας
— Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
— Γενικό Χημείο
— Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
— Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
— Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
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Lettország
(1) Minisztériumok, a tárca nélküli miniszterek titkárságai és az e minisztereknek alárendelt intézmények:
— Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
— Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
— Satversmes aizsardzības birojs
(2) Más állami intézmények:
— Augstākā tiesa
— Centrālā vēlēšanu komisija
— Finanšu un kapitāla tirgus komisija
— Latvijas Banka
— Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
— Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Satversmes tiesa
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— Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
— Valsts kontrole
— Valsts prezidenta kanceleja
— Tiesībsarga birojs
— Nacionālā radio un televīzijas padome
— Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Minisztériumnak nem alárendelt más állami intézmények)
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Litvánia
— Prezidentūros kanceliarija
— Seimo kanceliarija
— A Seimasnak [Parlament] felelős intézmények:
— Lietuvos mokslo taryba
— Seimo kontrolierių įstaiga
— Valstybės kontrolė
— Specialiųjų tyrimų tarnyba
— Valstybės saugumo departamentas
— Konkurencijos taryba
— Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
— Vertybinių popierių komisija
— Ryšių reguliavimo tarnyba
— Nacionalinė sveikatos taryba
— Etninės kultūros globos taryba
— Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
— Valstybinė kultūros paveldo komisija
— Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
— Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
— Valstybinė lietuvių kalbos komisija
— Vyriausioji rinkimų komisija
— Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
— Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
— Vyriausybės kanceliarija
— A Vyriausybėnek [kormánynak] felelős intézmények:
— Ginklų fondas
— Informacinės visuomenės plėtros komitetas
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— Kūno kultūros ir sporto departamentas
— Lietuvos archyvų departamentas
— Mokestinių ginčų komisija
— Statistikos departamentas
— Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
— Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba
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— Viešųjų pirkimų tarnyba
— Narkotikų kontrolės departamentas
— Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
— Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
— Valstybinė lošimų priežiūros komisija
— Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
— Vyriausioji administracinių ginčų komisija
— Draudimo priežiūros komisija
— Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
— Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras
— Konstitucinis Teismas
— Lietuvos bankas
— Aplinkos ministerija
— Az Aplinkos ministerija [Környezetvédelmi Minisztérium] alárendelt intézményei:
— Generalinė miškų urėdija
— Lietuvos geologijos tarnyba
— Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
— Lietuvos standartizacijos departamentas
— Nacionalinis akreditacijos biuras
— Valstybinė metrologijos tarnyba
— Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
— Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
— Finansų ministerija
— A Finansų ministerija [Pénzügyminisztérium] alárendelt intézményei:
— Muitinės departamentas
— Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
— Valstybinė mokesčių inspekcija
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— Finansų ministerijos mokymo centras
— Krašto apsaugos ministerija
— A Krašto apsaugos ministerija [Védelmi Minisztérium] alárendelt intézményei:
— Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas
— Centralizuota finansų ir turto tarnyba
— Karo prievolės administravimo tarnyba
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— Krašto apsaugos archyvas
— Krizių valdymo centras
— Mobilizacijos departamentas
— Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba
— Infrastruktūros plėtros departamentas
— Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras
— Lietuvos kariuomenė
— Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
— Kultūros ministerija
— A Kultūros ministerija [Művelődési Minisztérium] alárendelt intézményei:
— Kultūros paveldo departamentas
— Valstybinė kalbos inspekcija
— Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
— A Socialinės apsaugos ir darbo ministerija [Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium] alárendelt intézményei:
— Garantinio fondo administracija
— Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
— Lietuvos darbo birža
— Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
— Trišalės tarybos sekretoriatas
— Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
— Darbo inspekcija
— Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
— Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
— Ginčų komisija
— Techninės pagalbos neįgaliesiems centras
— Neįgaliųjų reikalų departamentas
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— Susisiekimo ministerija
— A Susisiekimo ministerija [Közlekedési és Távközlési Minisztérium] alárendelt intézményei:
— Lietuvos automobilių kelių direkcija
— Valstybinė geležinkelio inspekcija
— Valstybinė kelių transporto inspekcija
— Pasienio kontrolės punktų direkcija
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— Sveikatos apsaugos ministerija
— A Sveikatos apsaugos ministerija [Egészségügyi Minisztérium] alárendelt intézményei:
— Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
— Valstybinė ligonių kasa
— Valstybinė medicininio audito inspekcija
— Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
— Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba
— Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba
— Farmacijos departamentas
— Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
— Lietuvos bioetikos komitetas
— Radiacinės saugos centras
— Švietimo ir mokslo ministerija
— A Švietimo ir mokslo ministerija [Oktatási és Tudományos Minisztérium] alárendelt intézményei:
— Nacionalinis egzaminų centras
— Studijų kokybės vertinimo centras
— Teisingumo ministerija
— A Teisingumo ministerija [Igazságügyminisztérium] alárendelt intézményei:
— Kalėjimų departamentas
— Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba
— Europos teisės departamentas
— Ūkio ministerija
— Ūkio ministerija [Gazdasági Minisztérium] alárendelt intézményei:
— Įmonių bankroto valdymo departamentas
— Valstybinė energetikos inspekcija
— Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
— Valstybinis turizmo departamentas
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— Užsienio reikalų ministerija
— Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
— Vidaus reikalų ministerija
— A Vidaus reikalų ministerija [Belügyminisztérium] alárendelt intézményei:
— Asmens dokumentų išrašymo centras
— Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
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— Gyventojų registro tarnyba
— Policijos departamentas
— Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
— Turto valdymo ir ūkio departamentas
— Vadovybės apsaugos departamentas
— Valstybės sienos apsaugos tarnyba
— Valstybės tarnybos departamentas
— Informatikos ir ryšių departamentas
— Migracijos departamentas
— Sveikatos priežiūros tarnyba
— Bendrasis pagalbos centras
— Žemės ūkio ministerija
— A Žemės ūkio ministerija [Földművelésügyi Minisztérium] alárendelt intézményei:
— Nacionalinė mokėjimo agentūra
— Nacionalinė žemės tarnyba
— Valstybinė augalų apsaugos tarnyba
— Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba
— Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba
— Žuvininkystės departamentas
— Teismai [Bíróságok]:
— Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
— Lietuvos apeliacinis teismas
— Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
— apygardų teismai
— apygardų administraciniai teismai
— apylinkių teismai
— Nacionalinė teismų administracija
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— Generalinė prokuratūra
— Más központi közigazgatási szervek (institucijos [intézmények], įstaigos [létesítmények], tarnybos
— Aplinkos apsaugos agentūra
— Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
— Aplinkos projektų valdymo agentūra
— Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba
— Miško sanitarinės apsaugos tarnyba
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[ügynökségek])

— Valstybinė miškotvarkos tarnyba
— Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras
— Lietuvos AIDS centras
— Nacionalinis organų transplantacijos biuras
— Valstybinis patologijos centras
— Valstybinis psichikos sveikatos centras
— Lietuvos sveikatos informacijos centras
— Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras
— Valstybinis aplinkos sveikatos centras
— Respublikinis mitybos centras
— Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras
— Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi
— Visuomenės sveikatos ugdymo centras
— Muitinės kriminalinė tarnyba
— Muitinės informacinių sistemų centras
— Muitinės laboratorija
— Muitinės mokymo centras
— Valstybinis patentų biuras
— Lietuvos teismo ekspertizės centras
— Centrinė hipotekos įstaiga
— Lietuvos metrologijos inspekcija
— Civilinės aviacijos administracija
— Lietuvos saugios laivybos administracija
— Transporto investicijų direkcija
— Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija
— Pabėgėlių priėmimo centras
Luxemburg
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centras

— Ministère d'État
— Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration
— Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
— Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
— Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
— Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
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— Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle
— Ministère de l'Égalité des chances
— Ministère de l'Environnement
— Ministère de la Famille et de l'Intégration
— Ministère des Finances
— Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
— Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
— Ministère de la Justice
— Ministère de la Santé
— Ministère de la Sécurité sociale
— Ministère des Transports
— Ministère du Travail et de l'Emploi
— Ministère des Travaux publics
Magyarország
— Emberi Erőforrás Minisztériuma
— Földművelésügyi Minisztérium
— Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
— Honvédelmi Minisztérium
— Igazságügyi Minisztérium
— Nemzetgazdasági Minisztérium
— Külgazdasági és Külügyminisztérium
— Miniszterelnökség
— Miniszterelnöki Kabinetiroda
— Belügyminisztérium
— Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Málta
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Miniszterelnöki Hivatal)

1461

— Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Családügyi és Szociális Szolidaritási Minisztérium)
— Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Oktatás-, Ifjúság- és Foglalkoztatásügyi Minisztérium)
— Ministeru tal-Finanzi (Pénzügyminisztérium)
— Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Erőforrásokért és Infrastruktúráért felelős Minisztérium)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Turizmus és Kulturális

Minisztérium)

— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Bel- és Igazságügyi Minisztérium)
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— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium)
— Ministeru għal Għawdex (Gozoért felelős Minisztérium)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Egészségügyért, idősek ellátásáért és közösségi ellátásért felelős
Minisztérium)
— Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Külügyminisztérium)
— Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Befektetési, Iparügyi és Információstechno lógiai
Minisztérium)
— Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Versenyképességi és Hírközlési Minisztérium)
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Városfejlesztési és Útügyi Minisztérium)
Hollandia
— Ministerie van Algemene Zaken
— Bestuursdepartement
— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
— Rijksvoorlichtingsdienst
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Bestuursdepartement
— Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
— Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
— Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
— Ministerie van Buitenlandse Zaken
— Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
— Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
— Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
— Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
— Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (a főtitkár és a főtitkárhelyettes irányítása alá tartozó támogató
szolgálatok)
— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
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— Ministerie van Defensie – (Védelmi Minisztérium)
— Bestuursdepartement
— Commando Diensten Centra (CDC)
— Defensie Telematica Organisatie (DTO)
— Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
— De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
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— Defensie Materieel Organisatie (DMO)
— Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel

Organisatie

— Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
— Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
— Ministerie van Economische Zaken
— Bestuursdepartement
— Centraal Planbureau (CPB)
— SenterNovem
— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
— Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
— Agentschap Telecom
— Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)
— Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
— Octrooicentrum Nederland
— Consumentenautoriteit
— Ministerie van Financiën
— Bestuursdepartement
— Belastingdienst Automatiseringscentrum
— Belastingdienst
— De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (az Adó- és Vámhivatal különböző szervezeti egységei Hollandia teljes
területén)
— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))
— Belastingdienst Opleidingen
— Dienst der Domeinen
— Ministerie van Justitie
— Bestuursdepartement
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— Dienst Justitiële Inrichtingen
— Raad voor de Kinderbescherming
— Centraal Justitie Incasso Bureau
— Openbaar Ministerie
— Immigratie en Naturalisatiedienst
— Nederlands Forensisch Instituut
— Dienst Terugkeer & Vertrek
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— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bestuursdepartement
— Dienst Regelingen (DR)
— Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
— Algemene Inspectiedienst (AID)
— Dienst Landelijk Gebied (DLG)
— Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
— Bestuursdepartement
— Inspectie van het Onderwijs
— Erfgoedinspectie
— Centrale Financiën Instellingen
— Nationaal Archief
— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
— Onderwijsraad
— Raad voor Cultuur
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Bestuursdepartement
— Inspectie Werk en Inkomen
— Agentschap SZW
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— Bestuursdepartement
— Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
— Directoraat-generaal Personenvervoer
— Directoraat-generaal Water
— Centrale Diensten (Központi szolgálatok)
— Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat
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— Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
— Rijkswaterstaat, Bestuur
— De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (A Közberuházási és Vízgazdákodási Főigazgatóság regionális
szervezeti egységei)
— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (A Közberuházási és Vízgazdákodási Főigazgatóság
szakszolgálatai)
— Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
— Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
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— Bouwdienst
— Corporate Dienst
— Data ICT Dienst
— Dienst Verkeer en Scheepvaart
— Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
— Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
— Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
— Waterdienst
— Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
— Port state Control
— Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
— Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
— Toezichthouder Beheer Eenheid Water
— Toezichthouder Beheer Eenheid Land
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Bestuursdepartement
— Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
— Directoraat-generaal Ruimte
— Directoraat-general Milieubeheer
— Rijksgebouwendienst
— VROM Inspectie
— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Bestuursdepartement
— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
— Inspectie Gezondheidszorg
— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
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— Sociaal en Cultureel Planbureau
— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
— Tweede Kamer der Staten-Generaal
— Eerste Kamer der Staten-Generaal
— Raad van State
— Algemene Rekenkamer
— Nationale Ombudsman
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— Kanselarij der Nederlandse Orden
— Kabinet der Koningin
— Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken
Ausztria
— Bundeskanzleramt
— Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
— Bundesministerium für Finanzen
— Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
— Bundesministerium für Inneres
— Bundesministerium für Justiz
— Bundesministerium für Landesverteidigung
— Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
— Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
— Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
— Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
— Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
— Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
— Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
— Bundesbeschaffung G.m.b.H
— Bundesrechenzentrum G.m.b.H
Lengyelország
— Kancelaria Prezydenta RP
— Kancelaria Sejmu RP
— Kancelaria Senatu RP
— Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
— Sąd Najwyższy
— Naczelny Sąd Administracyjny
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— Wojewódzkie sądy administracyjne
— Sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne
— Trybunał Konstytucyjny
— Najwyższa Izba Kontroli
— Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
— Biuro Rzecznika Praw Dziecka
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— Biuro Ochrony Rządu
— Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
— Centralne Biuro Antykorupcyjne
— Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
— Ministerstwo Finansów
— Ministerstwo Gospodarki
— Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
— Ministerstwo Edukacji Narodowej
— Ministerstwo Obrony Narodowej
— Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
— Ministerstwo Skarbu Państwa
— Ministerstwo Sprawiedliwości
— Ministerstwo Infrastruktury
— Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
— Ministerstwo Środowiska
— Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych
— Ministerstwo Zdrowia
— Ministerstwo Sportu i Turystyki
— Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
— Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
— Urząd Regulacji Energetyki
— Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
— Urząd Transportu Kolejowego
— Urząd Dozoru Technicznego
— Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
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— Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
— Urząd Zamówień Publicznych
— Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
— Urząd Lotnictwa Cywilnego
— Urząd Komunikacji Elektronicznej
— Wyższy Urząd Górniczy
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— Główny Urząd Miar
— Główny Urząd Geodezji i Kartografii
— Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
— Główny Urząd Statystyczny
— Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
— Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
— Państwowa Komisja Wyborcza
— Państwowa Inspekcja Pracy
— Rządowe Centrum Legislacji
— Narodowy Fundusz Zdrowia
— Polska Akademia Nauk
— Polskie Centrum Akredytacji
— Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
— Polska Organizacja Turystyczna
— Polski Komitet Normalizacyjny
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych
— Komisja Nadzoru Finansowego
— Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
— Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
— Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
— Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
— Komenda Główna Policji
— Komenda Główna Straży Granicznej
— Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
— Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
— Główny Inspektorat Transportu Drogowego
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— Główny Inspektorat Farmaceutyczny
— Główny Inspektorat Sanitarny
— Główny Inspektorat Weterynarii
— Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
— Agencja Wywiadu
— Agencja Mienia Wojskowego
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— Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
— Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
— Agencja Rynku Rolnego
— Agencja Nieruchomości Rolnych
— Państwowa Agencja Atomistyki
— Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
— Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
— Agencja Rezerw Materiałowych
— Narodowy Bank Polski
— Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
— Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
— Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
— Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
— Państwowe Gospodarstwo Leśne “Lasy Państwowe”
— Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
— Urzędy wojewódzkie
— Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ
administracji rządowej lub wojewoda

Portugália
— Presidência do Conselho de Ministros
— Ministério das Finanças e da Administração Pública
— Ministério da Defesa Nacional
— Ministério dos Negócios Estrangeiros
— Ministério da Administração Interna
— Ministério da Justiça
— Ministério da Economia e da Inovação
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— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
— Ministério da Educação
— Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
— Ministério da Cultura
— Ministério da Saúde
— Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
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— Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
— Presidença da Republica
— Tribunal Constitucional
— Tribunal de Contas
— Provedoria de Justiça
Románia
— Administrația Prezidențială
— Senatul României
— Camera Deputaților
— Înalta Curte de Casație și Justiție
— Curtea Constituțională
— Consiliul Legislativ
— Curtea de Conturi
— Consiliul Superior al Magistraturii
— Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
— Secretariatul General al Guvernului
— Cancelaria Primului Ministru
— Ministerul Afacerilor Externe
— Ministerul Economiei și Finanțelor
— Ministerul Justiției
— Ministerul Apărării
— Ministerul Internelor și Reformei Administrative
— Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
— Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
— Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
— Ministerul Transporturilor
— Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
— Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
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— Ministerul Sănătății Publice
— Ministerul Culturii și Cultelor
— Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
— Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
— Serviciul Român de Informații
— Serviciul de Informații Externe
— Serviciul de Protecție și Pază
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— Serviciul de Telecomunicații Speciale
— Consiliul Național al Audiovizualului
— Consiliul Concurenței (CC)
— Direcția Națională Anticorupție
— Inspectoratul General de Poliție
— Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
— Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
— Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
— Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
— Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
— Autoritatea Navală Română
— Autoritatea Feroviară Română
— Autoritatea Rutieră Română
— Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
— Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
— Autoritatea Națională pentru Turism
— Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
— Autoritatea Națională pentru Tineret
— Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică
— Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
— Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale
— Autoritatea Electorală Permanentă
— Agenția pentru Strategii Guvernamentale
— Agenția Națională a Medicamentului
— Agenția Națională pentru Sport
— Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
— Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
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— Agenția Română pentru Conservarea Energiei
— Agenția Națională pentru Resurse Minerale
— Agenția Română pentru Investiții Străine
— Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
— Agenția Națională a Funcționarilor Publici
— Agenția Națională de Administrare Fiscală
— Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
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— Agenția Națională Anti-doping
— Agenția Nucleară
— Agenția Națională pentru Protecția Familiei
— Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei
— Agenția Națională pentru Protecția Mediului
— Agenția Națională Antidrog
Szlovénia
— Predsednik Republike Slovenije
— Državni zbor Republike Slovenije
— Državni svet Republike Slovenije
— Varuh človekovih pravic
— Ustavno sodišče Republike Slovenije
— Računsko sodišče Republike Slovenije
— Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
— Slovenska akademija znanosti in umetnosti
— Vladne službe
— Ministrstvo za finance
— Ministrstvo za notranje zadeve
— Ministrstvo za zunanje zadeve
— Ministrstvo za obrambo
— Ministrstvo za pravosodje
— Ministrstvo za gospodarstvo
— Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
— Ministrstvo za promet
— Ministrstvo za okolje in prostor
— Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
— Ministrstvo za zdravje
— Ministrstvo za javno upravo
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— Ministrstvo za šolstvo in šport
— Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
— Ministrstvo za kulturo
— Vrhovno sodišče Republike Slovenije
— višja sodišča
— okrožna sodišča
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— okrajna sodišča
— Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
— Okrožna državna tožilstva
— Državno pravobranilstvo
— Upravno sodišče Republike Slovenije
— Višje delovno in socialno sodišče
— delovna sodišča
— Davčna uprava Republike Slovenije
— Carinska uprava Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
— Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
— Uprava Republike Slovenije za javna plačila
— Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
— Policija
— Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
— General štab Slovenske vojske
— Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
— Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
— Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
— Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
— Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
— Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
— Tržni inšpektorat Republike Slovenije
— Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
— Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
— Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
— Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
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— Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
— Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
— Veterinarska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
— Direkcija Republike Slovenije za ceste
— Prometni inšpektorat Republike Slovenije
— Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
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— Agencija Republike Slovenije za okolje
— Geodetska uprava Republike Slovenije
— Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
— Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
— Inšpektorat Republike Slovenije za delo
— Zdravstveni inšpektorat
— Urad Republike Slovenije za kemikalije
— Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
— Urad Republike Slovenije za meroslovje
— Urad za visoko šolstvo
— Urad Republike Slovenije za mladino
— Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
— Arhiv Republike Slovenije
— Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
— Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
— Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
— Služba vlade za zakonodajo
— Služba vlade za evropske zadeve
— Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
— Urad vlade za komuniciranje
— Urad za enake možnosti
— Urad za verske skupnosti
— Urad za narodnosti
— Urad za makroekonomske analize in razvoj
— Statistični urad Republike Slovenije
— Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
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— Protokol Republike Slovenije
— Urad za varovanje tajnih podatkov
— Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
— Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
— Informacijski pooblaščenec
— Državna volilna komisija
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Szlovákia
A kormány és a központi kormányzati hatóságok tevékenységeinek rendszeréről szóló 575/2001
Gyűjt. törvényben hivatkozott minisztériumok és más központi kormányszervek, a későbbi
rendeletek szövegében szereplő elnevezések szerint:
— Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
— Národná rada Slovenskej republiky
— Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo financií Slovenskej republiky
— Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej

republiky

— Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
— Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
— Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
— Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
— Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
— Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
— Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
— Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
— Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
— Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
— Úrad vlády Slovenskej republiky
— Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
— Štatistický úrad Slovenskej republiky
— Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
— Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
— Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
— Úrad pre verejné obstarávanie
— Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
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— Národný bezpečnostný úrad
— Ústavný súd Slovenskej republiky
— Najvyšší súd Slovenskej republiky
— Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
— Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
— Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
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— Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
— Úrad pre finančný trh
— Úrad na ochranu osobných údajov
— Kancelária verejného ochrancu práv
Finnország
— Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet
— Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet
— Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE
— Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen
— Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet
— Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket
— Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet
— Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK
— Rautatievirasto – Järnvägsverket
— Tiehallinto – Vägförvaltningen
— Viestintävirasto – Kommunikationsverket
— Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet
— Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket
— Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket
— Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket
— Oikeusministeriö – Justitieministeriet
— Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå
— Tuomioistuimet – domstolar
— Korkein oikeus – Högsta domstolen
— Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen
— Hovioikeudet – hovrätter
— Käräjäoikeudet – tingsrätter
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— Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar
— Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen
— Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen
— Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen
— Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
— Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
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— HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI –
Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
— Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå
— Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
— Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral
— Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral
— Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet
— Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen
— Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor
— Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket
— Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
— Rikoksentorjuntaneuvosto – Rådet för brottsförebyggande
— Saamelaiskäräjät – Sametinget
— Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet
— Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
— Opetusministeriö – Undervisningsministeriet
— Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen
— Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå
— Puolustusministeriö – Försvarsministeriet
— Puolustusvoimat – Försvarsmakten
— Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet
— Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen
— Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen
— Liikkuva poliisi – Rörliga polisen
— Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet
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— Lääninhallitukset – Länstyrelserna
— Suojelupoliisi – Skyddspolisen
— Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan
— Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral
— Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral
— Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors
— Pelastusopisto – Räddningsverket
— Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket
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— Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket
— Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral
— Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet
— Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
— Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet
— Lääkelaitos – Läkemedelsverket
— Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården
— Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen
— Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet
— Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling
— Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral
— Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och
hälsovården Stakes
— Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen
— Työ- ja elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsministeriet
— Kuluttajavirasto – Konsumentverket
— Kilpailuvirasto – Konkurrensverket
— Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen
— Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå
— Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande
— Energiamarkkinavirasto – Energimarknadsverket
— Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen
— Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen
— Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen
— Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande
— Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen
— Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus – Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och
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innovationer
— Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen
— Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska

forskningscentral

— Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden
— Työneuvosto – Arbetsrådet
— Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå
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— Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet
— Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli
— Valtiovarainministeriö – Finansministeriet
— Valtiokonttori – Statskontoret
— Verohallinto – Skatteförvaltningen
— Tullilaitos – Tullverket
— Tilastokeskus – Statistikcentralen
— Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral
— Ympäristöministeriö – Miljöministeriet
— Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral
— Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
— Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk
Svédország

A
— Affärsverket svenska kraftnät
— Akademien för de fria konsterna
— Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
— Allmänna pensionsfonden
— Allmänna reklamationsnämnden
— Ambassader
— Ansvarsnämnd, statens
— Arbetsdomstolen
— Arbetsförmedlingen
— Arbetsgivarverk, statens
— Arbetslivsinstitutet
— Arbetsmiljöverket
— Arkitekturmuseet
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— Arrendenämnder
— Arvsfondsdelegationen
B
— Banverket
— Barnombudsmannen
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— Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
— Bergsstaten
— Biografbyrå, statens
— Biografiskt lexikon, svenskt
— Birgittaskolan
— Blekinge tekniska högskola
— Bokföringsnämnden
— Bolagsverket
— Bostadsnämnd, statens
— Bostadskreditnämnd, statens
— Boverket
— Brottsförebyggande rådet
— Brottsoffermyndigheten
C
— Centrala studiestödsnämnden

D
— Danshögskolan
— Datainspektionen
— Departementen
— Domstolsverket
— Dramatiska institutet E
— Ekeskolan
— Ekobrottsmyndigheten
— Ekonomistyrningsverket
— Ekonomiska rådet
— Elsäkerhetsverket
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— Energimarknadsinspektionen
— Energimyndighet, statens
— EU/FoU-rådet
— Exportkreditnämnden
— Exportråd, Sveriges
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F
— Fastighetsmäklarnämnden
— Fastighetsverk, statens
— Fideikommissnämnden
— Finansinspektionen
— Finanspolitiska rådet
— Finsk-svenska gränsälvskommissionen
— Fiskeriverket
— Flygmedicincentrum
— Folkhälsoinstitut, statens
— Fonden för fukt- och mögelskador
— Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
— Folke Bernadotte Akademin
— Forskarskattenämnden
— Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
— Fortifikationsverket
— Forum för levande historia
— Försvarets materielverk
— Försvarets radioanstalt
— Försvarets underrättelsenämnd
— Försvarshistoriska museer, statens
— Försvarshögskolan
— Försvarsmakten
— Försäkringskassan
G
— Gentekniknämnden
— Geologiska undersökning
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— Geotekniska institut, statens
— Giftinformationscentralen
— Glesbygdsverket
— Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning
— Granskningsnämnden för radio och TV
— Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
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— Gymnastik- och Idrottshögskolan
— Göteborgs universitet
H
— Handelsflottans kultur- och fritidsråd
— Handelsflottans pensionsanstalt
— Handelssekreterare
— Handelskamrar, auktoriserade
— Handikappombudsmannen
— Handikappråd, statens
— Harpsundsnämnden
— Haverikommission, statens
— Historiska museer, statens
— Hjälpmedelsinstitutet
— Hovrätterna
— Hyresnämnder
— Häktena
— Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
— Högskolan Dalarna
— Högskolan i Borås
— Högskolan i Gävle
— Högskolan i Halmstad
— Högskolan i Kalmar
— Högskolan i Karlskrona/Ronneby
— Högskolan i Kristianstad
— Högskolan i Skövde
— Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
— Högskolan på Gotland
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— Högskolans avskiljandenämnd
— Högskoleverket
— Högsta domstolen
I
— ILO kommittén
— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
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— Inspektionen för strategiska produkter
— Institut för kommunikationsanalys, statens
— Institut för psykosocial medicin, statens
— Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
— Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
— Institutet för rymdfysik
— Institutet för tillväxtpolitiska studier
— Institutionsstyrelse, statens
— Insättningsgarantinämnden
— Integrationsverket
— Internationella programkontoret för utbildningsområdet J
— Jordbruksverk, statens
— Justitiekanslern
— Jämställdhetsombudsmannen
— Jämställdhetsnämnden
— Järnvägar, statens
— Järnvägsstyrelsen
K
— Kammarkollegiet
— Kammarrätterna
— Karlstads universitet
— Karolinska Institutet
— Kemikalieinspektionen
— Kommerskollegium
— Konjunkturinstitutet
— Konkurrensverket
— Konstfack
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— Konsthögskolan
— Konstnärsnämnden
— Konstråd, statens
— Konsulat
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— Konsumentverket
— Krigsvetenskapsakademin
— Krigsförsäkringsnämnden
— Kriminaltekniska laboratorium, statens
— Kriminalvården
— Krisberedskapsmyndigheten
— Kristinaskolan
— Kronofogdemyndigheten
— Kulturråd, statens
— Kungl. Biblioteket
— Kungl. Konsthögskolan
— Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
— Kungl. Tekniska högskolan
— Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
— Kungl Vetenskapsakademin
— Kustbevakningen
— Kvalitets- och kompetensråd, statens
— Kärnavfallsfondens styrelse
L
— Lagrådet
— Lantbruksuniversitet, Sveriges
— Lantmäteriverket
— Linköpings universitet
— Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
— Livsmedelsverk, statens
— Livsmedelsekonomiska institutet
— Ljud- och bildarkiv, statens
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— Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
— Lotteriinspektionen
— Luftfartsverket
— Luftfartsstyrelsen
— Luleå tekniska universitet
— Lunds universitet
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— Läkemedelsverket
— Läkemedelsförmånsnämnden
— Länsrätterna
— Länsstyrelserna
— Lärarhögskolan i Stockholm
M
— Malmö högskola
— Manillaskolan
— Maritima muséer, statens
— Marknadsdomstolen
— Medlingsinstitutet
— Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
— Migrationsverket
— Militärhögskolor
— Mittuniversitetet
— Moderna museet
— Museer för världskultur, statens
— Musikaliska Akademien
— Musiksamlingar, statens
— Myndigheten för handikappolitisk samordning
— Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
— Myndigheten för skolutveckling
— Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
— Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
— Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
— Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
— Mälardalens högskola
N
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— Nationalmuseum
— Nationellt centrum för flexibelt lärande
— Naturhistoriska riksmuseet
— Naturvårdsverket
— Nordiska Afrikainstitutet
— Notarienämnden
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— Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
— Nämnden för statligt stöd till trossamfund
— Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
— Nämnden mot diskriminering
— Nämnden för elektronisk förvaltning
— Nämnden för RH anpassad utbildning
— Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
— Oljekrisnämnden
— Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
— Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
— Operahögskolan i Stockholm
P
— Patent- och registreringsverket
— Patentbesvärsrätten
— Pensionsverk, statens
— Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
— Pliktverk, Totalförsvarets
— Polarforskningssekretariatet
— Post- och telestyrelsen
— Premiepensionsmyndigheten
— Presstödsnämnden R
— Radio- och TV–verket
— Rederinämnden
— Regeringskansliet
— Regeringsrätten
— Resegarantinämnden
— Registernämnden
— Revisorsnämnden
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— Riksantikvarieämbetet
— Riksarkivet
— Riksbanken
— Riksdagsförvaltningen
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— Riksdagens ombudsmän
— Riksdagens revisorer
— Riksgäldskontoret
— Rikshemvärnsrådet
— Rikspolisstyrelsen
— Riksrevisionen
— Rikstrafiken
— Riksutställningar, Stiftelsen
— Riksvärderingsnämnden
— Rymdstyrelsen
— Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
— Räddningsverk, statens
— Rättshjälpsmyndigheten
— Rättshjälpsnämnden
— Rättsmedicinalverket
S
— Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
— Sameskolstyrelsen och sameskolor
— Sametinget
— SIS, Standardiseringen i Sverige
— Sjöfartsverket
— Skatterättsnämnden
— Skatteverket
— Skaderegleringsnämnd, statens
— Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
— Skogsstyrelsen
— Skogsvårdsstyrelserna
— Skogs och lantbruksakademien
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— Skolverk, statens
— Skolväsendets överklagandenämnd
— Smittskyddsinstitutet
— Socialstyrelsen
— Specialpedagogiska institutet
— Specialskolemyndigheten
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— Språk- och folkminnesinstitutet
— Sprängämnesinspektionen
— Statistiska centralbyrån
— Statskontoret
— Stockholms universitet
— Stockholms internationella miljöinstitut
— Strålsäkerhetsmyndigheten
— Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
— Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
— Styrelsen för Samefonden
— Styrelsen för psykologiskt försvar
— Stängselnämnden
— Svenska institutet
— Svenska institutet för europapolitiska studier
— Svenska ESF rådet
— Svenska Unescorådet
— Svenska FAO kommittén
— Svenska Språknämnden
— Svenska Skeppshypotekskassan
— Svenska institutet i Alexandria
— Sveriges författarfond
— Säkerhetspolisen
— Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
— Södertörns högskola T
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— Taltidningsnämnden
— Talboks- och punktskriftsbiblioteket
— Teaterhögskolan i Stockholm
— Tingsrätterna
— Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
— Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
— Totalförsvarets forskningsinstitut
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— Totalförsvarets pliktverk
— Tullverket
— Turistdelegationen
U
— Umeå universitet
— Ungdomsstyrelsen
— Uppsala universitet
— Utlandslönenämnd, statens
— Utlänningsnämnden
— Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
— Utrikesnämnden
— Utsädeskontroll, statens
V
— Valideringsdelegationen
— Valmyndigheten
— Vatten- och avloppsnämnd, statens
— Vattenöverdomstolen
— Verket för förvaltningsutveckling
— Verket för högskoleservice
— Verket för innovationssystem (VINNOVA)
— Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
— Vetenskapsrådet
— Veterinärmedicinska anstalt, statens
— Veterinära ansvarsnämnden
— Väg- och transportforskningsinstitut, statens
— Vägverket
— Vänerskolan
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— Växjö universitet
— Växtsortnämnd, statens Å
— Åklagarmyndigheten
— Åsbackaskolan
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Ö
— Örebro universitet
— Örlogsmannasällskapet
— Östervångsskolan
— Överbefälhavaren
— Överklagandenämnden för högskolan
— Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
— Överklagandenämnden för studiestöd
— Överklagandenämnden för totalförsvaret
Egyesült Királyság
— Cabinet Office
— Office of the Parliamentary Counsel
— Central Office of Information
— Charity Commission
— Crown Estate Commissioners (csak a kiadások megszavazása

tekintetében)

— Crown Prosecution Service
— Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
— Competition Commission
— Gas and Electricity Consumers' Council
— Office of Manpower Economics
— Department for Children, Schools and Families
— Department of Communities and Local Government
— Rent Assessment Panels
— Department for Culture, Media and Sport
— British Library
— British Museum
— Commission for Architecture and the Built Environment
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— The Gambling Commission
— Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
— Imperial War Museum
— Museums, Libraries and Archives Council
— National Gallery
— National Maritime Museum
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— National Portrait Gallery
— Natural History Museum
— Science Museum
— Tate Gallery
— Victoria and Albert Museum
— Wallace Collection
— Department for Environment, Food and Rural Affairs
— Agricultural Dwelling House Advisory Committees
— Agricultural Land Tribunals
— Agricultural Wages Board and Committees
— Cattle Breeding Centre
— Countryside Agency
— Plant Variety Rights Office
— Royal Botanic Gardens, Kew
— Royal Commission on Environmental Pollution
— Department of Health
— Dental Practice Board
— National Health Service Strategic Health Authorities
— NHS Trusts
— Prescription Pricing Authority
— Department for Innovation, Universities and Skills
— Higher Education Funding Council for England
— National Weights and Measures Laboratory
— Patent Office
— Department for International Development
— Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
— Legal Secretariat to the Law Officers
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— Department for Transport
— Maritime and Coastguard Agency
— Department for Work and Pensions
— Disability Living Allowance Advisory Board
— Independent Tribunal Service
— Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
— Occupational Pensions Regulatory Authority
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— Regional Medical Service
— Social Security Advisory Committee
— Export Credits Guarantee Department
— Foreign and Commonwealth Office
— Wilton Park Conference Centre
— Government Actuary's Department
— Government Communications Headquarters
— Home Office
— HM Inspectorate of Constabulary
— House of Commons
— House of Lords
— Ministry of Defence
— Defence Equipment & Support
— Meteorological Office
— Ministry of Justice
— Boundary Commission for England
— Combined Tax Tribunal
— Council on Tribunals
— Court of Appeal – Criminal
— Employment Appeals Tribunal
— Employment Tribunals
— HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (Anglia és Wales)
— Immigration Appellate Authorities
— Immigration Adjudicators
— Immigration Appeals Tribunal
— Lands Tribunal
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— Law Commission
— Legal Aid Fund (Anglia és Wales)
— Office of the Social Security Commissioners
— Parole Board and Local Review Committees
— Pensions Appeal Tribunals
— Public Trust Office
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— Supreme Court Group (Anglia és Wales)
— Transport Tribunal
— The National Archives
— National Audit Office
— National Savings and Investments
— National School of Government
— Northern Ireland Assembly Commission
— Northern Ireland Court Service
— Coroners Courts
— County Courts
— Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
— Crown Court
— Enforcement of Judgements Office
— Legal Aid Fund
— Magistrates' Courts
— Pensions Appeals Tribunals
— Northern Ireland, Department for Employment and Learning
— Northern Ireland, Department for Regional Development
— Northern Ireland, Department for Social Development
— Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
— Northern Ireland, Department of Education
— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
— Northern Ireland, Department of the Environment
— Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
— Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
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— Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
— Northern Ireland Office
— Crown Solicitor's Office
— Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
— Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
— Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
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— Police Service of Northern Ireland
— Probation Board for Northern Ireland
— State Pathologist Service
— Office of Fair Trading
— Office for National Statistics
— National Health Service Central Register
— Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
— Paymaster General's Office
— Postal Business of the Post Office
— Privy Council Office
— Public Record Office
— HM Revenue and Customs
— The Revenue and Customs Prosecutions Office
— Royal Hospital, Chelsea
— Royal Mint
— Rural Payments Agency
— Scotland, Auditor-General
— Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
— Scotland, General Register Office
— Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
— Scotland, Registers of Scotland
— The Scotland Office
— The Scottish Ministers
— Architecture and Design Scotland
— Crofters Commission
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— Deer Commission for Scotland
— Lands Tribunal for Scotland
— National Galleries of Scotland
— National Library of Scotland
— National Museums of Scotland
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— Royal Botanic Garden, Edinburgh
— Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
— Scottish Further and Higher Education Funding Council
— Scottish Law Commission
— Community Health Partnerships
— Special Health Boards
— Health Boards
— The Office of the Accountant of Court
— High Court of Justiciary
— Court of Session
— HM Inspectorate of Constabulary
— Parole Board for Scotland
— Pensions Appeal Tribunals
— Scottish Land Court
— Sheriff Courts
— Scottish Police Services Authority
— Office of the Social Security Commissioners
— The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

— Keeper of the Records of
Scotland
— The Scottish Parliamentary Body Corporate
— HM Treasury
— Office of Government Commerce
— United Kingdom Debt Management Office
— The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
— The Welsh Ministers

1529

— Higher Education Funding Council for Wales
— Local Government Boundary Commission for Wales
— The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
— Valuation Tribunals (Wales)
— Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
— Welsh Rent Assessment Panels
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E MEGÁLLAPODÁS VI. CÍMÉNEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ AZON TERMÉKEK ÉS
FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE, AMELYEKET BELGIUM, BULGÁRIA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
DÁNIA, NÉMETORSZÁG, ÉSZTORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, SPANYOLORSZÁG,
FRANCIAORSZÁG, HORVÁTORSZÁG, ÍRORSZÁG, OLASZORSZÁG,
CIPRUS,
LETTORSZÁG,
LITVÁNIA, LUXEMBURG, MAGYARORSZÁG,
MÁLTA, HOLLANDIA, AUSZTRIA, LENGYELORSZÁG, PORTUGÁLIA,
ROMÁNIA, SZLOVÉNIA, SZLOVÁKIA, FINNORSZÁG, SVÉDORSZÁG ÉS AZ EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG VÉDELMI MINISZTÉRIUMAI ÉS VÉDELMI VAGY BIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉGET
VÉGZŐ ÜGYNÖKSÉGEI SZEREZNEK BE

A készletek listája a közös közbeszerzési szószedetről szóló 213/2008/EK bizottsági rendelet (az
Európai Unió Hivatalos Lapja L 74., 2008.3.15., 1. o.) IV. mellékletében említett Kombinált
Nómenklatúrára hivatkozik.

25. árucsoport:

Só, kén, föld és kövek, gipsz, mész és cement

26. árucsoport:

Ércek, salakok és hamu

27. árucsoport:

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei, bitumenes anyagok, ásványi
viaszok
kivéve:
ex 27.10: különleges motor-tüzelőanyagok

28. árucsoport:

Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radio
aktív elemekből vagy izotópokból
kivéve:
ex 28.09: robbanóanyagok
ex 28.13: robbanóanyagok
ex 28.14: könnygáz
ex 28.28: robbanóanyagok
ex 28.32: robbanóanyagok
ex 28.39: robbanóanyagok ex
28.50: mérgező termékek ex
28.51: mérgező termékek ex
28.54: robbanóanyagok
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29. árucsoport:

Szerves vegyi anyagok kivéve:
ex 29.03: robbanóanyagok
ex 29.04: robbanóanyagok
ex 29.07: robbanóanyagok
ex 29.08: robbanóanyagok
ex 29.11: robbanóanyagok
ex 29.12: robbanóanyagok ex
29.13: mérgező termékek ex
29.14: mérgező termékek ex
29.15: mérgező termékek ex
29.21: mérgező termékek ex
29.22: mérgező termékek ex
29.23: mérgező termékek ex
29.26: robbanóanyagok ex
29.27: mérgező termékek ex
29.29: robbanóanyagok
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30. árucsoport:

Gyógyszerkészítmények

31. árucsoport:

Trágyázószerek

32. árucsoport:

Cserző- vagy színezőkivonatok, tanninok és származékaik, festőanyagok, pigmentek és más színező
anyagok; festékek és lakkok, gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok), tinták

33. árucsoport:

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló készítmények

34. árucsoport:

Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok,
fényesítő- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta és „fogászati viasz”

35. árucsoport:

Fehérjeanyagok, enyvek, enzimek

37. árucsoport:

Fényképészeti és mozgófényképészeti termékek

38. árucsoport:

Különböző vegyipari termékek
kivéve:
ex 38.19: mérgező termékek

39. árucsoport:

Műgyanták és műanyagok, cellulózészter és -éter, ezekből készült áruk
kivéve:
ex 39.03: robbanóanyagok

40. árucsoport:

Gumi, szintetikus gumi, faktisz és ebből készült áruk
kivéve:
ex 40.11: golyóálló gumiabroncsok

41. árucsoport:

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr

42. árucsoport:

Bőráruk, nyerges- és szíjgyártóáruk, utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók, állati bélből ké szült
áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

43. árucsoport:

Szőrme, műszőrme, ezekből készült áruk

44. árucsoport:

Fa és faipari termékek, faszén

45. árucsoport:

Parafa és parafaáruk

46. árucsoport:

Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk, kosárkötő- és fonásáruk

47. árucsoport:

Papíripari rostanyag

48. árucsoport:

Papír és karton, papíripari rostanyagból, papírból és kartonból készült áruk
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49. árucsoport:

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

65. árucsoport:

Kalap és más fejfedő, valamint ezek részei

66. árucsoport:

Esernyő, napernyő, sétapálca, ostor, lovaglókorbács és ezek részei

67. árucsoport:

Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk, művirágok, emberi hajból készült áruk

68. árucsoport:

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk

69. árucsoport:

Kerámiatermékek

70. árucsoport:

Üveg és üvegáruk

71. árucsoport:

Gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áruk;

73. árucsoport:

Vas- és acél, valamint ezekből készült áruk

74. árucsoport:

Réz és ebből készült áruk

75. árucsoport:

Nikkel és ebből készült áruk

76. árucsoport:

Alumínium és ebből készült áruk

77. árucsoport:

Magnézium és berillium, valamint az ezekből készült áruk

78. árucsoport:

Ólom és ebből készült áruk

79. árucsoport:

Cink és ebből készült áruk

80. árucsoport:

Ón és ebből készült áruk

81. árucsoport:

Más nem nemesfém és ebből készült áruk

82. árucsoport:

Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök nem nemesfémből, ezek alkatrészei
kivéve:
ex 82.05: szerszámok
ex 82.07: szerszámok, alkatrészek

83. árucsoport:

Különféle áruk nem nemesfémből
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84. árucsoport:

Kazánok, gépek és mechanikus berendezések, ezek alkatrészei
kivéve:
ex 84.06: motorok
ex 84.08: egyéb motorok ex
84.45: gépek
ex 84.53: automata adatfeldolgozó gépek
ex 84.55: a 84.53 vámtarifaszám alá tartozó gépalkatrészek ex
84.59: atomreaktorok

85. árucsoport:

Elektromos gépek és elektromos felszerelések, ezek alkatrészei
kivéve:
ex 85.13: távközlési felszerelések
ex 85.15: átviteli készülékek

86. árucsoport:

Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, más, sínhez kötött járművek és alkatrészeik, vasúti és
villamosvágány-tartozékok, felszerelések és alkatrészeik, mindenféle mechanikus közlekedési jelző
berendezés
kivéve:
ex 86.02: páncélozott villanymozdonyok
ex 86.03: egyéb páncélozott mozdonyok
ex 86.05: páncélozott vagonok
ex 86.06: javítóvagonok
ex 86.07: vagonok

87. árucsoport:

Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével
kivéve:
ex 87.08: tankok és egyéb páncélozott járművek ex
87.01: traktorok
ex 87.02: harci járművek
ex 87.03: roncsszállító kocsik
ex 87.09: motorkerékpárok
ex 87.14: pótkocsik

89. árucsoport:

Hajó, csónak és más úszószerkezet
kivéve:
ex 89.01 A: hadihajók

90. árucsoport:

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi és sebészeti műsze rek
és készülékek, ezek alkatrészei és tartozékai
kivéve:
ex 90.05: binokuláris távcsövek
ex 90.13: vegyes eszközök, lézerek ex
90.14: távmérő berendezések
ex 90.28: elektromos és elektronikus mérőműszerek ex
90.11: mikroszkópok
ex 90.17: orvosi műszerek
ex 90.18: mechanoterápiás készülékek ex
90.19: ortopédiai készülékek
ex 90.20: röntgenberendezések

1535

91. árucsoport:

Óragyártás

92. árucsoport:

Hangszerek, hangfelvevő és -lejátszó készülékek, televízió hang- és képfelvevő és -lejátszó készülé kei,
ezek alkatrészei és tartozékai

94. árucsoport:

Bútor és részei, ágyfelszerelés, matrac, ágybetét, párna és más párnázott lakberendezési cikk
kivéve:
ex 94.01 A: repülőgépülések

95. árucsoport:

Véső- és formázóanyagból készült árucikkek és termékek

96. árucsoport:

Seprűk, kefék, púderpamacsok és szűrők

98. árucsoport:

Vegyes iparcikkek

2. ALSZAKASZ

A KÖZPONTINÁL ALACSONYABB SZINTŰ KORMÁNYZATI SZERVEK

E Megállapodás VI. címe az ebben az alszakaszban felsorolt központinál alacsonyabb szintű
kormányzati szervekre vonatkozik az alábbi áruk, szolgáltatások és építési szolgáltatások
tekintetében, amennyiben a beszerzések értéke – E megállapodás 173. cikke (6)–(8) bekezdésének
megfelelően – megegyezik az alábbi vonatkozó értékhatárokkal vagy magasabb azoknál:
Áruk:
A 4. alszakaszban
meghatározott áruk Értékhatár
200 000 SDR Szolgáltatások:
A 5. alszakaszban meghatározott
szolgáltatások Értékhatár 200 000 SDR
Építési szolgáltatások:
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A 6. alszakaszban meghatározott építési
szolgáltatások Értékhatár 5 000 000 SDR
Az ajánlatkérők:
1. Valamennyi regionális ajánlatkérő
2. Valamennyi önkormányzati ajánlatkérő
3. Valamennyi ajánlatkérő, amely az európai uniós közbeszerzési irányelvekben meghatározottak alapján közjogi
intézménynek minősül
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Megjegyzés ehhez az alszakaszhoz:
A „közjogi intézmény” olyan szervezetet jelent, amely:
— abból a meghatározott célból jött létre, hogy kielégítse a közérdekeket szolgáló igényeket, és amelynek nincs ipari termelési
vagy kereskedelmi rendeltetése,
— jogi személyiséggel rendelkezik, és
— amelyet többségi részben az állam, regionális vagy helyi önkormányzat vagy más közjogi intézmény finanszíroz, vagy
amelynek működését ilyen intézmények felügyelik, vagy amely adminisztratív, igazgatási vagy felügyelő testülettel
rendelkezik; tagjainak több mint felét az állami, regionális vagy helyi hatóság vagy más közjogi intézmény jelöli ki.

Mellékelve a közjogi intézménynek minősülő ajánlatkérő szervek indikatív jegyzéke:

AZ EURÓPAI UNIÓS KÖZBESZERZÉSI IRÁNYELVEKBEN MEGHATÁROZOTTAK ALAPJÁN KÖZJOGI
INTÉZMÉNYNEK MINŐSÜLŐ AJÁNLATKÉRŐ SZERVEK INDIKATÍV JEGYZÉKE

Belgiu
m
Szerve
k:

A
— Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
— Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
— Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
— Agence wallonne à l'Exportation
— Agence wallonne des Télécommunications
— Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
— Aquafin
— Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
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— Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces —Algemeen –Rijksarchief en Rijksarchief in de
Provinciën Astrid

B
— Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België
— Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
— Berlaymont 2000
— Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bilbliotheek Albert I
— Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté — Net–Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid
— Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie en Restitutiebureau
— Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau
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C
— Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
— Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden
— Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging van de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
— Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de
Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor
Binnenscheepvaart
— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de
Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée
habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») — Bijzondere
Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings— en Lossingson dernemingen en
door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd

„Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten”)

— Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie
— Centre de recherches agronomiques de Gembloux
— Centre hospitalier de Mons
— Centre hospitalier de Tournai
— Centre hospitalier universitaire de Liège
— Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
— Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding
— Centre régional d'Aide aux Communes
— Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
— Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
— Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz — Controlecomité voor Elekticiteit en Gas
— Comité national de l'Énergie — Nationaal Comité voor de Energie
— Commissariat général aux Relations internationales
— Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
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— Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
— Conseil central de l'Économie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
— Conseil économique et social de la Région wallonne
— Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad
— Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie
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— Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine
en middelgrote Ondernemingen
— Conseil supérieur des Classes moyennes
— Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie

D
— Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
— Dienst voor de Scheepvaart
— Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
— Domus Flandria

E
— Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté
française
— Export Vlaanderen

F
— Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
— Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en

Aquicultuursector

— Fonds bijzondere Jeugdbijstand
— Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
— Fonds culturele Infrastructuur
— Fonds de Participation
— Fonds de Vieillissement — Zilverfonds
— Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
— Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
— Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfonds voor de
Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
— Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen
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— Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises
— Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote
Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
— Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
— Fonds Film in Vlaanderen
— Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
— Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnen
schade
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— Fonds piscicole de Wallonie
— Fonds pour le Financement des Prêts à des États étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten
— Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens
— Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales —Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de
gemeentelijke Thesaurieën
— Fonds voor flankerend economisch Beleid
— Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau
souterraine

G
— Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
— Grindfonds

H
— Herplaatsingfonds
— Het Gemeenschapsonderwijs
— Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I
— Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie
— Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommu
nicatie
— Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
— Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer
— Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte aëronomie
— Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
— Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen
— Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring
— Institut du Patrimoine wallon
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— Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
— Institut géographique national — Nationaal geografisch Instituut
— Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van
ondergrondse Vergassing
— Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen
— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van publiek
recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
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— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van
publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
— Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstan
digheden
— Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
— Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
— Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie
— Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
— Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
— Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
— Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België
— Institut scientifique de Service public en Région wallonne
— Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis
Pasteur
— Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
— Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
— Instituut voor het archeologisch Patrimonium
— Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
— Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J
— Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België

K
— Kind en Gezin
— Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen
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L
— Loterie nationale — Nationale Loterij

M
— Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
— Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden- Afrika
— Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
— Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België
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O
— Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België
— Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele
Actie van het Ministerie van Defensie
— Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi
— Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen
— Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen en de
Landsbonden van Ziekenfondsen
— Office de la Naissance et de l'Enfance
— Office de Promotion du Tourisme
— Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
— Office for Foreign Investors in Wallonia
— Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
— Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de
provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
— Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
— Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst
— Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
— Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
— Office régional pour le Financement des Investissements communaux
— Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
— Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
— Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België
— Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en
Splijtstoffen
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P
— Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten
— Participatiemaatschappij Vlaanderen
— Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R
— Radio et Télévision belge de la Communauté française
— Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea
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S
— Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor
Brandweer en dringende medische Hulp
— Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwink
kelingslanden
— Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
— Société de Garantie régionale
— Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
— Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées —Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en
erkende maatschappijen
— Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires

bruxellois

— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
— Société publique de Gestion de l'Eau
— Société wallonne du Logement et sociétés agréées
— Sofibail
— Sofibru
— Sofico

T
— Théâtre national
— Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntschouwburg

1550

— Toerisme Vlaanderen
— Tunnel Liefkenshoek

U
— Universitair Ziekenhuis Gent

V
— Vlaams Commissariaat voor de Media
— Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
— Vlaams Egalisatie Rente Fonds
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— Vlaamse Hogescholenraad
— Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
— Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
— Vlaamse interuniversitaire Raad
— Vlaamse Landmaatschappij
— Vlaamse Milieuholding
— Vlaamse Milieumaatschappij
— Vlaamse Onderwijsraad
— Vlaamse Opera
— Vlaamse Radio- en Televisieomroep
— Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt
— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
— Vlaams Fonds voor de Lastendelging
— Vlaams Fonds voor de Letteren
— Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
— Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
— Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
— Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
— Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
— Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
— Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
— Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
— Vlaams Zorgfonds
— Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen
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Bulgária

Szervek:
— Икономически и социален съвет
— Национален осигурителен институт
— Национална здравноосигурителна каса
— Български червен кръст
— Българска академия на науките
— Национален център за аграрни науки
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— Български институт за стандартизация
— Българско национално радио
— Българска национална телевизия
Intézménykategóriák:

A „Търговския закон (обн., ДВ, бр..48/ 18.6.1991)” 62. cikke (3) bekezdése értelmében vett állami
vállalkozások:
— Национална компания “Железопътна инфраструктура”
— ДП “Пристанищна инфраструктура”
— ДП “Ръководство на въздушното движение”
— ДП “Строителство и възстановяване”
— ДП “Транспортно строителство и възстановяване”
— ДП “Съобщително строителство и възстановяване”
— ДП “Радиоактивни отпадъци”
— ДП “Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”
— ДП “Български спортен тотализатор”
— ДП “Държавна парично-предметна лотария”
— ДП “Кабиюк”, Шумен
— ДП “Фонд затворно дело”
— Държавни дивечовъдни станции
A „Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/ 27.12.1995)” 13. cikke szerint létrehozott állami egyetemek:
— Аграрен университет – Пловдив
— Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
— Академия на Министерството на вътрешните работи
— Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
— Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” – Варна
— Висше строително училище “Любен Каравелов” – София
— Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София
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— Военна академия “Г. С. Раковски” – София
— Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” – София
— Икономически университет – Варна
— Колеж по телекомуникации и пощи – София
— Лесотехнически университет – София
— Медицински университет “Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна
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— Медицински университет – Плевен
— Медицински университет – Пловдив
— Медицински университет – София
— Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – София
— Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново
— Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София
— Национална спортна академия “Васил Левски” – София
— Национална художествена академия – София
— Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
— Русенски университет “Ангел Кънчев”
— Софийски университет “Св. Климент Охридски”
— Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София
— Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
— Технически университет – Варна
— Технически университет – Габрово
— Технически университет – София
— Tракийски университет – Стара Загора
— Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
— Университет за национално и световно стопанство – София
— Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
— Университет по хранителни технологии – Пловдив
— Химико-технологичен и металургичен университет – София
— Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
— Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

A „Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)” értelmében vett állami és
önkormányzati iskolák A „Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/
1.6.1999)” értelmében vett kulturális intézmények:
1556

— Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
— Българска национална фонотека
— Българска национална филмотека
— Национален фонд “Култура”
— Национален институт за паметниците на културата
— Театри (színházak)
— Опери, филхармонии и ансамбли (operaházak, filharmonikus zenekarok, együttesek)
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— Музеи и галерии (múzeumok és képtárak)
— Училища по изкуствата и културата (művészeti és kulturális iskolák)
— Български културни институти в чужбина (külföldön működő bolgár kulturális intézmények)

A „Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/ 9.7.1999)” 3. cikke (1) bekezdése
szerinti állami és/vagy önkormányzati gyógyintézmények
A „Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/ 9.7.1999)” 5. cikke (1) bekezdése szerinti
gyógyintézmények:
— Домове за медико-социални грижи за деца
— Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ
— Центрове за спешна медицинска помощ
— Центрове за трансфузионна хематология
— Болница “Лозенец”
— Военномедицинска академия
— Медицински институт на Министерство на вътрешните работи
— Лечебни заведения към Министерството на правосъдието
— Лечебни заведения към Министерството на транспорта

A „Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/ 6.10.2000)” alapján
közérdekből létrehozott, a „Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/ 6.4.2004)” 1.
cikke 21. pontjában meghatározott feltételeket teljesítő, nem kereskedelmi jellegű jogi személyek

Cseh Köztársaság
— Pozemkový fond and other state funds
— Česká národní banka
— Česká televize
— Český rozhlas
— Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní
— Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
— Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
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— Egyetemek,

valamint olyan más jogi személyek, amelyek az őket létrehozó külön jogszabály értelmében
működésük körében a költségvetési rendelkezésekkel összhangban állami költségvetésből, állami
alapokból, nemzetközi szervezetek hozzájá rulásaiból, területi önkormányzati költségvetésből vagy
helyhatósági költségvetésből származó forrásokkal gazdálkodnak

Dánia
Szerve
k:
— Danmarks Radio
— Det landsdækkende TV2
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— Danmarks Nationalbank
— Sund og Bælt Holding A/S
— A/S Storebælt
— A/S Øresund
— Øresundskonsortiet
— Metroselskabet I/S
— Arealudviklingsselskabet I/S
— Statens og Kommunernes Indkøbsservice
— Arbejdsmarkedets Tillægspension
— Arbejdsmarkedets Feriefond
— Lønmodtagernes Dyrtidsfond
— Naviair
Intézménykategóriák:
— De Almene Boligorganisationer (szociális lakásügyi szervezetek)
— Andre forvaltningssubjekter (más közigazgatási szervek)
— Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (egyetemek, lásd az
egyetemekről szóló törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2007. december 7-i 1368. sz. törvényt)

Németország
Intézménykategóri
ák:
A közjogi jogi személyek:
A közjog hatálya alá tartozó, a szövetségi, tartományi vagy helyi szervek által különösen az
alábbi területeken létrehozott testületek, intézmények és alapítványok:
(1) Testületek:
— Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften – (egyetemek és alapító okirattal rendelkező
diákszervezetek)
— berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und
Apothekerkammern) — [ügyvédeket, közjegyzőket, adótanácsadókat, könyvvizsgálókat, építészeket, gyakorló
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orvosokat és gyógyszerészeket képviselő szakmai szervezetek]
— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen,
Handwerkerschaften) — [gazdasági és szakmai szervezetek: mezőgazdasági és kézműves szövetségek,
kereskedelmi és iparkamarák, kézműves céhek, kereskedelmi szövetségek]
— Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) — [társadalombiztosítási intézmények:
egészség-, baleset- és nyugdíjbiztosítási pénztárak]
— kassenärztliche Vereinigungen — (nem magánpraxist folytató orvosok

szövetségei)

— Genossenschaften und Verbände — (szövetkezetek és egyéb szövetségek)
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(2) Intézmények és alapítványok:

Nem ipari és nem kereskedelmi célú, állami ellenőrzés alatt álló, közérdekű céllal működő
intézmények, különösen az alábbi területeken:
— Rechtsfähige Bundesanstalten — (jogképességgel rendelkező szövetségi intézmények)
— Versorgungsanstalten und Studentenwerke — (nyugdíjasszervezetek és diákszervezetek)
— Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen — (kulturális, jóléti és segélyező alapítványok)
Magánjogi jogi személyek:

Nem ipari és nem kereskedelmi célú, állami ellenőrzés alatt álló, közérdekű céllal működő
intézmények, köztük a „kommunale Versorgungsunternehmen” (önkormányzati
közműszolgáltatók):
— Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und
Tierkörperbeseitigungsanstalten) — [egészségügy: kórházak, gyógyüdülő-létesítmények, orvosi kutatóintézetek, kísérleti és
állattetem-ártalmatlanító létesítmények]
— Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) —
[kultúra: közszínházak, zenekarok, múzeumok, könyvtárak, levéltárak, állat- és növénykertek]
— Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen,
Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) — [szociális jóléti
intézmények: óvodák, gyermek-napköziotthonok, napköziotthonok, gyermekotthonok, ifjúsági szállások, szabadidő
központok, közösségi házak és középületek, otthonok bántalmazott nők számára, idősek otthona, hajléktalan
szállások]
— Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) — [sport: uszodák és fürdők, egyéb sportlétesítmények]
— Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) – [biztonsági szolgálatok: tűzoltóság, egyéb sürgősségi szolgálatok]
— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) – [oktatás: átképzési,
szakképzési, tovább- és felnőttképzési intézmények, esti felnőttoktatás]
— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine,
Wissenschaftsförderung) — [tudomány, kutatás, fejlesztés: nagy kutatóintézetek, tudományos társaságok és egyesületek, a
tudományt pártoló szervezetek]
— Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) — [tisztaság, hulladékgazdálkodás: közterületfenntartás, szennyvíz- és hulladékkezelés]
— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemei
ninteresse tätig, Wohnraumvermittlung) — [építőipar és lakásügy: várostervezés, városfejlesztés, lakóingatlan-építő
vállalkozások (amennyiben közérdeket szolgálnak), ingatlanközvetítők]
— Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) — (gazdaság: a gazdasági fejlődést elősegítő

szervezetek)

— Friedhofs- und Bestattungswesen — (temetők és temetkezési szolgálatok)
— Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe,
Ausbildung) — [együttműködés a fejlődő országokkal: finanszírozás, technikai együttműködés, fejlesztési támogatás,
képzés]
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Észtország

— Eesti Kunstiakadeemia
— Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
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— Eesti Maaülikool
— Eesti Teaduste Akadeemia
— Eesti Rahvusringhääling
— Tagatisfond
— Kaitseliit
— Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
— Eesti Haigekassa
— Eesti Kultuurkapital
— Notarite Koda
— Rahvusooper Estonia
— Eesti Rahvusraamatukogu
— Tallinna Ülikool
— Tallinna Tehnikaülikool
— Tartu Ülikool
— Eesti Advokatuur
— Audiitorkogu
— Eesti Töötukassa
— Eesti Arengufond
Intézménykategóriák:

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.7.2007, 15, 76) 10. § (2) bekezdése értelmében az
egyéb közjogi jogi személyek és magánjogi jogi személyek.

Írorszá
g
Szerve
k:
— Enterprise Ireland [marketing, technológia és vállalkozásfejlesztés]

1564

— Forfás [vállalkozás-, kereskedelem-, tudomány-, technológia- és innovációs politika és az ezzel összefüggő tanácsadás]
— Industrial Development Authority
— FÁS [ipari szakképzés, munkaerőképzés]
— Health and Safety Authority
— Bord Fáilte Éireann – [idegenforgalom-fejlesztés]
— CERT – [szállodaipari, vendéglátási és idegenforgalmi képzés]
— Irish Sports Council
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— National Roads Authority
— Údarás na Gaeltachta – [az ír nyelven beszélő régiók hatósága]
— Teagasc – [mezőgazdasági kutatás, képzés és fejlesztés]
— An Bord Bia – [élelmiszer-ipari promóció]
— Irish Horseracing Authority
— Bord na gCon – [agárversenyek támogatása és fejlesztése]
— Marine Institute
— Bord Iascaigh Mhara – [a halászat fejlesztése]
— Equality Authority
— Legal Aid Board
— Forbas [Forbairt]
Intézménykategóriák:
— Health Service Executive (Egészségügyi Igazgatóság)
— Közkórházak és hasonló jellegű intézmények
— Vocational Education Committees (Szakképzési bizottságok)
— Állami főiskolák és oktatási intézmények
— Central and Regional Fisheries Boards (Központi és regionális halászati tanácsok)
— Regional Tourism Organisations (Regionális idegenforgalmi

szervezetek)

— National Regulatory and Appeals bodies (Országos szabályozó és jogorvoslati szervek) [többek között a távközlés, az
energiaipar és a tervezés terén]
— Meghatározott feladatok ellátására vagy a közszféra különböző területei igényeinek kielégítésére létrehozott szervek [pl.
Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board,
Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social
Research Institute, National Standards Authority stb.]
— A fogalommeghatározás alapján közjogi intézménynek minősülő egyéb közintézmények
Görögország

Intézménykategóriák:
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— Állami vállalkozások és állami szervek
— Olyan magánjogi jogi személyek, amelyek vagy állami tulajdonban vannak, vagy éves költségvetésük legalább 50 %- át
rendszeresen – a vonatkozó szabályoknak megfelelően – állami támogatás formájában kapják, vagy amelyek jegyzett
tőkéjében az állam legalább 51 %-os részesedéssel rendelkezik
— Olyan magánjogi jogi személyek, amelyek tulajdonosa vagy közjogi jogi személy, vagy bármilyen szintű helyi
önkormányzat, beleértve a Görög Helyi Önkormányzatok Központi Szövetségét (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) is, vagy helyi
önkormányzatok társulása (helyi közigazgatási terület), vagy állami vállalkozás vagy közjogi intézmény, vagy a
második franciabekezdés szerinti jogi személy, továbbá olyan magánjogi jogi személyek, amelyek éves költség
vetésük legalább 50 %-át rendszeresen – a vonatkozó szabályoknak vagy saját létesítő okiratuknak megfelelően –
támogatás formájában ilyen jogi személyektől kapják, valamint a fentiek szerinti olyan jogi személyek, amelyek ilyen
közjogi jogi személyek jegyzett tőkéjében legalább 51 %-os részesedéssel rendelkeznek
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Spanyolország
Intézménykategóriák:
— A „Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público” [a spanyol közbeszerzési törvény] hatálya alá
tartozó mindazon közjogi intézmények és szervek – az említett törvény 3. cikkével összhangban –, amelyek nem az

„Administración General del Estado” (általános államigazgatás), az „Administración de las
Comunidades Autónomas” (az autonóm körzetek közigazgatása) vagy a „Corporaciones
Locales” (az alsóbb szintű közigazgatási egységek közigazgatása) részeként működnek.

— Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (a társadalombiztosítás körében működő igazgatási
szervezetek és közszolgáltatók).

Franciaorsz
ág
Szervek:
— Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres
d'agriculture.

Intézménykategóriák:
(1) Országos közintézmények:
— Académie des Beaux-arts
— Académie française
— Académie des inscriptions et belles-lettres
— Académie des sciences
— Académie des sciences morales et politiques
— Banque de France
— Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
— Écoles d'architecture
— Institut national de la consommation
— Réunion des musées nationaux
— Thermes nationaux – Aix-les-Bains
— Groupements d'intérêt public; [közhasznú társaságok], például:
— Agence EduFrance
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— ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)
— Agence nationale de lutte contre l'illettrisme
(2) Regionális, megyei és helyi szintű közintézmények:
— Collèges
— Lycées
— Établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole
— Établissements publics hospitaliers
— Offices publics de l'habitat
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(3) Területi szervek csoportjai:
— Établissements publics de coopération intercommunale
— Institutions interdépartementales et interrégionales
— Syndicat des transports d'Íle-de-France
Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny,
90/11) 5. cikke (1)
bekezdésének 3. pontjában említett ajánlatkérők, azaz olyan jogi személyek, amelyek kifejezetten
olyan közérdekű célra jöttek létre, amely nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, és megfelelnek az
alábbi feltételek valamelyikének:
— finanszírozásuk több mint 50 %-ban az állami költségvetésből, vagy települési, illetve területi önkormányzat költség
vetéséből történik, vagy azt más ilyen jogi személy biztosítja, vagy
— irányításukat állami szervek, vagy települési, illetve területi önkormányzatok, illetőleg más ilyen jogi személyek látják el,
vagy
— olyan felügyelő, ügyvezető vagy döntéshozó testülettel rendelkeznek, amely tagjainak több mint felét állami szervek,
települési vagy területi önkormányzatok, vagy más ilyen jogi személyek nevezik ki.

Többek között a következők:
— Agency Alan d.o.o.;
— APIS IT d.o.o – Information Systems and Information Technologies Support Agency;
— National Folk Dance Ensemble of Croatia „Lado”;
— CARnet (Croatian Academic and Research Network);
— Help and care centres;
— Social welfare centres;
— Social care homes;
— Health care centres;
— State archives;
— State Institute for Nature Protection
— Fund for Financing the Decommissioning of the Krško Nuclear Power Plant and the Disposal of NEK Radioactive
Waste and Spent Nuclear Fuel;
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— Fund for Indemnification of Seized Property;
— Fund for Reconstruction and Development of Vukovar;
— Fund for Professional Rehabilitation and Employment of People with Disabilities;
— Environmental Protection and Energy Efficiency Fund;
— Croatian Academy of Science and Arts;
— Croatian Bank for Reconstruction and Development;
— Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.);
— Hrvatska lutrija d.o.o. (Croatian Lottery);

1571

— Croatian Heritage Foundation;
— Croatian Chamber of Agriculture;
— Croatian Radio Television;
— Croatian Association of Technological Culture;
— Croatian Audiovisual Centre;
— Croatian Centre for Horse Breeding – State Stud Farms Đakovo and Lipik;
— Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs;
— Croatian Mine Action Centre;
— Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War;
— Croatian Olympic Committee;
— Croatian Energy Market Operator;
— Croatian Paralympic Committee;
— Croatian Register of Shipping;
— Croatian Conservation Institute;
— Croatian Deaf Sport Federation;
— Croatian Institute of Emergency Medicine;
— Croatian National Institute of Public Health;
— Croatian Institute for Mental Health;
— Croatian Institute for Pension Insurance;
— Croatian Standards Institute;
— Croatian Institute for Telemedicine;
— Croatian Institute for Toxicology and Anti-doping;
— Croatian National Institute of Transfusion Medicine;
— Croatian Employment Service;
— Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work;
— Croatian Institute for Health Insurance;
— Croatian Institute for Health Insurance of Occupational Health;
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— Jadrolinija (shipping company);
— Public Institution Croatian Olympic Centre;
— Higher education public institutions;
— National parks public institutions;
— Nature parks public institutions;
— Public scientific institutes;
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— Theatres, museums, galleries, libraries and other institutions in the field of culture established by the Republic of
Croatia or local and regional self-government units;
— Penitentiaries;
— Clinical hospitals;
— Clinical hospital centres;
— Clinics;
— „Miroslav Krleža” Institute of Lexicography;
— Port Authorities;
— Sanatoriums;
— Pharmacies founded by the units of regional self-government;
— Matica hrvatska (Matrix Croatia);
— International Centre for Underwater Archaeology;
— National and University Library;
— National Foundation for Support to the Pupil and Student Standard of Living;
— National Foundation for Civil Society Development;
— National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia;
— National Centre for External Evaluation of Education;
— National Council for Higher Education;
— National Council for Science;
— Official Gazette (Narodne novine d.d.);
— educational/correctional institutes;
— Educational institutions founded by the Republic of Croatia or units of local and regional self-government;
— General hospitals;
— Plovput d.o.o. (State-owned company in charge of safety of navigation);
— Polyclinics;
— Special hospitals;
— Central Register of Insured Persons;
— University Computing Centre;
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— Sports associations;
— Sports federations;
— Emergency medical treatment institutions;
— Palliative care institutions;
— Health care institutions;
— Foundation of Police Solidarity;
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— Prisons;
— Institute for the Restoration of Dubrovnik;
— Institute for Seed and Seedlings;
— Public health institutes;
— Aeronautical Technical Centre (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.);
— County road administrations.
Olaszország

Szervek:
— Società Stretto di Messina S.p.A.
— Mostra d'oltremare S.p.A.
— Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
— Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. – ENAV
— ANAS S.p.A

Intézménykategóriák:
— Consorzi per le opere idrauliche (vízépítési műtárgyakkal foglalkozó konzorciumok),
— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (állami egyetemek, állami
egyetemi intézetek, egyetemfejlesztési konzorciumok),
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (jóléti és jótékonysági közintézmények),
— Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (magas szintű
tudományos és kulturális intézetek, csillagászati, asztrofizikai, geofizikai és vulkanológiai obszervatóriumok),
— Enti di ricerca e sperimentazione (kutatóintézetek és kísérleti

laboratóriumok),

— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (kötelező társadalombiztosítási és jóléti
rendszereket működtető intézmények),
— Consorzi di bonifica (talaj-helyreállítással foglalkozó konzorciumok),
— Enti di sviluppo o di irrigazione (fejlesztési, illetve öntözési társulások),
— Consorzi per le aree industriali (ipari övezetekkel foglalkozó konzorciumok),
— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (közérdekű szolgáltatást nyújtó szervezetek),
— Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (szórakoztatási, sport-, idegen
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forgalmi és szabadidős tevékenységekkel foglalkozó közintézmények),
— Enti culturali e di promozione artistica (kulturális és művészeti tevékenységet támogató szervezetek)
Ciprus
— Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
— Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
— Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
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— Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
— Εφοριακό Συμβούλιο
— Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
— Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
— Ένωση Δήμων
— Ένωση Κοινοτήτων
— Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας
— Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής
— Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
— Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού
— Κεντρικό Ταμείο Αδειών
— Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
— Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
— Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
— Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
— Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
— Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
— Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
— Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
— Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
— Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
— Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας
— Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων
— Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
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— Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων
— Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
— Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
— Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
— Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
— Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων
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— Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου
— Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
— Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
— Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
— Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών
— Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
— Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
— Συμβούλια Αποχετεύσεων (Ez a kategória az 1971. évi „Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι)” rendelkezései alapján
létrehozott és működő „Συμβούλια Αποχετεύσεων”-ra vonatkozik.)
— Συμβούλια Σφαγείων (Ez a kategória a 2003. évi „Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) of 2003” rendelkezései alapján létrehozott és
működő, a helyi önkormányzatok által üzemeltetett „Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων” -ra vonatkozik.)
— Σχολικές Εφορείες (Ez a kategória az 2003. évi „Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108” rendelkezései alapján létrehozott és
működő „Σχολικές Εφορείες”-re vonatkozik.)
— Ταμείο Θήρας
— Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών
— Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου
— Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
— Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
— Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων
— Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού
— Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

Lettország

— Olyan magánjogi jogalanyok, amelyek a „Publisko iepirkumu likums” előírásai alapján beszerzéseket bonyolítanak le.

Litvánia
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— Kutatási és oktatási szervezetek (felsőoktatási intézmények, tudományos kutatási szervezetek, kutatási és technológiai parkok,
valamint olyan egyéb szervezetek és intézmények, amelyek a kutatás és az oktatás értékelésével vagy szerve zésével
összefüggő tevékenységet végeznek)
— Oktatási intézmények (felsőoktatási szervezetek, szakfőiskolák, általános oktatást adó iskolák, iskola előtti nevelést
biztosító intézmények, nem formális képzést nyújtó intézmények, speciális oktatási intézmények és egyéb
intézmények)
— Kulturális intézmények (színházak, múzeumok, könyvtárak és egyéb intézmények)
— A litván egészségügyi ellátórendszer országos intézményei (többek között egyedi egészségvédelmi ellátóintézmények,
közegészség-védelmi intézmények, gyógyszerészeti tevékenységet végző intézmények, az egészségügyi ellátás körébe
tartozó egyéb intézmények stb.)

1581

— Szociális ellátóintézmények
— Testnevelési és sportintézmények (sportklubok, sportiskolák, sportközpontok, sportlétesítmények és egyéb
intézmények)
— A nemzetvédelmi rendszer intézményei
— A környezetvédelem intézményei
— A közbiztonságot és a közrendet biztosító intézmények
— A polgári védelmi és mentőszolgálati hálózat intézményei
— Idegenforgalmi szolgáltatók (idegenforgalmi információs központok és idegenforgalmi szolgáltatásokat nyújtó egyéb
intézmények)
— Egyéb, a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó személyek a közbeszerzési törvény (“Valstybės žinios” (Hivatalos
Közlöny) 84-2000. sz., 1996; 4-102. sz., 2006) 4. cikke (2) bekezdése által előírt feltételeknek megfelelően

Luxemburg

— Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement: [valamely kormánytag
felügyelete alá tartozó állami közintézmények]
— Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg
— Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg
— Fonds Belval
— Établissements publics placés sous la surveillance des communes. [a községi egyesülések (communes) felügyelete alá
tartozó közintézmények]
— Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
községi egyesülésekre vonatkozó 2011. február 23-i törvény által létrehozott községi egyesülések]

Magyarország
Szervek:
— Egyes költségvetési szervek
— Az elkülönített állami pénzalapok kezelői
— A közalapítványok
— A Magyar Nemzeti Bank
— A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
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[a

— A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
— A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság
— A közszolgálati műsorszolgáltatók
— Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből
finanszírozzák
— Az Országos Rádió és Televízió Testület
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Intézménykategóriák:
— Olyan, közérdekű szükségletek kielégítésére létrehozott, nem ipari vagy kereskedelmi jellegű szervezetek, amelyek közjogi
szervezetek ellenőrzése alatt állnak, vagy amelyeket többségi részben közjogi szervezetek finanszíroznak
(közforrásokból).
— Közfeladataikat és működésüket meghatározó jogszabállyal létrehozott olyan szervezetek, amelyek közjogi
szervezetek ellenőrzése alatt állnak vagy amelyeket többségi részben közjogi szervezetek finanszíroznak (közforrá
sokból).
— Közjogi szervezetek által alaptevékenységük egyes részeinek elvégzésére létrehozott, a közjogi szervezet ellenőrzése alatt
álló szervezetek

Málta
— Uffiċċju tal-Prim Ministru (Miniszterelnöki Hivatal)
— Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Máltai Gazdasági és Szociális Fejlesztési Tanács)
— Awtorità tax-Xandir (Műsorszóró Hatóság)
— Ipari Projektek és Szolgáltatások Ltd
— Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Máltai Tudományos és Információs Tanács)
— Ministeru tal-Finanzi (Pénzügyminisztérium)
— Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Máltai Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága)
— Borża ta' Malta (Máltai Tőzsde)
— Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lottó- és Szerencsejáték Hatóság)
— Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Máltai Statisztikai Hatóság)
— Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (Adó Megfelelési Egység)
— Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Bel- és Igazságügyi Minisztérium)
— Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Máltai Választottbíróság)
— Kunsilli Lokali (Helyi tanácsok)
— Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Oktatás-, Ifjúság- és Foglalkoztatásügyi Minisztérium)
— Junior College
— Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Máltai Művészeti, Tudományos és Technológiai Kollégium)
— Università` ta' Malta (Máltai Egyetem)
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— Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Nemzetközi Tanulmányok Alapítvány)
— Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (A Jövő Iskoláiért Alapítvány)
— Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Oktatási Szolgáltatások Alapítványa)
— Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Foglalkoztatási és Szakképzési Szövetség)
— Awtorità

tas-Saħħa u s-Sigurtà (Foglalkozás-egészségügyi és biztonsági Szolgálat)

— Istitut għalStudji Turistiċi (Turisztikai Tanulmányok Intézete)
— Kunsill Malti għall-Isport
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— Bord tal-Koperattivi (Szövetkezetek Tanácsa)
— Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq)
— Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Turizmus és Kulturális

Minisztérium)

— Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Máltai Turisztikai Hatóság)
— Heritage Malta
— Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts)
— Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre)
— Orkestra Nazzjonali (National Orchestra)
— Teatru Manoel (Manoel Theatre)
— Ċentru tal Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre)
— Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration)
— Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural

Heritage)

— Fondazzjoni Patrimonju Malti
— Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
— Awtorità ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority)
— Awtorità` ta Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)
— Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
— Awtorità` ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority)
— Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council)
— Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
— Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services)
— Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital)
— Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital)
— Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital)
— Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority)
— Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee)
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— Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and
Information Technology)
— Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory)
— MGI/Mimcol
— Gozo Channel Co. Ltd
— Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission)
— MITTS

1587

— Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit)
— Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit)
— Malta Enterprise
— Malta Industrial Parks
— Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
— Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority)
— Wasteserv Malta Ltd
— Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
— Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
— Awtorità tad-Djar (Housing Authority)
— Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services).
— Sedqa
— Appoġġ
— Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Diżabilità (National Commission for Disabled Persons)
— Sapport
— Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
— Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing)
Hollandia

Szervek:
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)
— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)
— Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)
— 25 afzonderlijke politieregio's – (25 különálló rendőrségi régió)
— Stichting ICTU
— Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
— Ministerie van Economische Zaken
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— Stichting Syntens
— Van Swinden Laboratorium B.V.
— Nederlands Meetinstituut B.V.
— Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)
— Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
— Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)
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— Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (Oost N.V.)
— LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
— Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
— Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
— Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)
— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
— Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
— Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)
— Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
— Kamer van Koophandel Nederland
— Ministerie van Financiën
— De Nederlandse Bank N.V.
— Autoriteit Financiële Markten
— Pensioen- & Verzekeringskamer
— Ministerie van Justitie
— Stichting Reclassering Nederland (SRN)
— Stichting VEDIVO
— VoogVoogdij- en gezinsvoogdij instellingen – (Gyámügyi és családvédelmi intézmények)
— Stichting Halt Nederland (SHN)
— Particuliere Internaten — (Magáninternátusok)
— Particuliere Jeugdinrichtingen — (Fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetei)
— Schadefonds Geweldsmisdrijven
— Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
— Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
— Landelijke organisaties slachtofferhulp
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— College Bescherming Persoongegevens
— Raden voor de Rechtsbijstand
— Stichting Rechtsbijstand Asiel
— Stichtingen Rechtsbijstand
— Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)
— Clara Wichman Instituut
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— Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
— Bureau Beheer Landbouwgronden
— Faunafonds
— Staatsbosbeheer
— Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding
— Universiteit Wageningen
— Stichting DLO
— (Hoofd) productschappen – (Terméktanácsok)
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

A következők tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságok:
— a „Wet op het primair onderwijs” (az alapfokú oktatásról szóló törvény) értelmében alapfokú oktatást végző állami
iskolák vagy államilag finanszírozott magániskolák
— a „Wet op het primair onderwijs” (az alapfokú oktatásról szóló törvény) értelmében speciális alapfokú oktatást végző
állami iskolák vagy államilag finanszírozott magániskolák
— a „Wet op de expertisecentra” (a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó oktatási központokról szóló
törvény) értelmében speciális és középfokú oktatást végző állami iskolák, állami intézmények vagy államilag
finanszírozott magániskolák, magánintézmények
— a „Wet op het voortgezet onderwijs” (a középiskolai oktatásról szóló törvény) értelmében középfokú oktatást végző
állami iskolák, állami intézmények vagy államilag finanszírozott magániskolák, magánintézmények
— a „Wet Educatie en Beroepsonderwijs” (az oktatási és szakképzési törvény) értelmében a közintézmények és az
államilag finanszírozott magánintézmények
— a „Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek” (a felsőoktatásról és a tudományos kutatásról szóló
törvény) értelmében az államilag finanszírozott egyetemek és egyéb felsőoktatási intézmények, az Open Universiteit,
valamint az egyetemi kórházak
— a „Wet op het primair onderwijs” (az alapfokú oktatásról szóló törvény) vagy a „Wet op de expertisecentra” (a
sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó oktatási központokról szóló törvény) értelmében az iskolai
tanácsadó szolgálatok
— a „Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten” (az országos oktatástámogató tevékenység
támogatásáról szóló törvény) értelmében az országos pedagógiai központok
— a „Mediawet” (a médiatörvény) értelmében azok a műsorszolgáltatók, amelyek forrásaik több mint 50 %-át az Oktatási,
Kulturális és Tudományügyi Minisztériumtól kapják
— a „Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten” (az országos szolgáltatások privatizálásáról szóló törvény) értelmében
vett szolgáltatások
— egyéb olyan, az oktatás, a kultúra és a tudomány területén működő szervezetek és intézmények, amelyek forrásaik
több mint 50 %-át az Oktatási, Kulturális és Tudományügyi Minisztériumtól kapják
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— Minden olyan szervezet, amely forrásainak több mint 50 %-át a „Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap”- tól
kapja, például:
— Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP)
— Commissariaat voor de Media (CvdM)
— Informatie Beheer Groep (IB-Groep)
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— Koninklijke Bibliotheek (KB)
— Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
— Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO)
— Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO)
— Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst
— Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten
— Fonds voor de scheppende toonkunst
— Mondriaanstichting
— Nederlands fonds voor de film
— Stimuleringsfonds voor de architectuur
— Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing
— Fonds voor de letteren
— Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds
— Nederlandse Omroepstichting (NOS)
— Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO)
— Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
— Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO)
— Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF)
— Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
— Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs
— Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)
— Stichting ICT op school
— Stichting Anno
— Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom)
— Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
— Stichting Kennisnet
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
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— Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF)
— Stichting Centraal Bureau voor Genealogie
— Stichting Ether Reclame (STER)
— Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw
— Stichting Radio Nederland Wereldomroep
— Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL)
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— Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD)
— Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
— Stichting Nationaal Restauratiefonds
— Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire –Informatie
— Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving
— Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
— Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie
— Nederlandse Taalunie
— Stichting Participatiefonds voor het onderwijs
— Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
— Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
— Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
— College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
— Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
— Stichting Muziek Centrum van de Omroep
— Nederlandse Programmastichting
— Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
— Stichting Lezen
— Centrum voor innovatie van opleidingen
— Instituut voor Leerplanontwikkeling
— Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting
— Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
— Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
— BVE-Raad
— Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
— Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
— Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
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— Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
— Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
— Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
— Stichting SoFoKles
— Europees Platform
— Stichting mobiliteitsfonds HBO
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— Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
— Stichting minderheden Televisie Nederland
— Stichting omroep allochtonen
— Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht
— School der Poëzie
— Nederlands Perscentrum
— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
— Bibliotheek voor varenden
— Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
— Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
— Nederlandse luister- en braillebibliotheek
— Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
— Bibliotheek Le Sage Ten Broek
— Doe Maar Dicht Maar
— ElHizjra
— Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
— Fund for Central and East European Bookprojects
— Jongeren Onderwijs Media
— Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— Sociale Verzekeringsbank
— Sociaal Economische Raad (SER)
— Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
— Centrale organisatie voor werk en inkomen
— Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
— Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— RDW, Dienst Wegverkeer
— Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
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— Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)
— Regionale Loodsencorporatie (RLC)
— Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
— Kadaster
— Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
— Stichting Bureau Architectenregister
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— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
— Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
— College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)
— Commissies voor gebiedsaanwijzing
— College sanering Ziekenhuisvoorzieningen
— Zorgonderzoek Nederland (ZON)
— Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen
— N.V. KEMA/Stichting TNO Certification
— College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)
— College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
— Nationaal Comité 4 en 5 mei
— Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
— College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)
— Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
— Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)
— Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
— Stichting Sanquin Bloedvoorziening
— College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG
— Ziekenfondsen
— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)
— Regionale Indicatieorganen (RIO's)
Ausztria
— A „Rechnungshof” (Számvevőszék) költségvetési ellenőrzése alá tartozó valamennyi intézmény, kivéve az ipari és

a kereskedelmi jellegű

intézményeket Lengyelország
1600

(1) Állami egyetemek és felsőoktatási intézmények:
— Uniwersytet w Białymstoku
— Uniwersytet w Gdańsku
— Uniwersytet Śląski
— Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
— Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
— Katolicki Uniwersytet Lubelski
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— Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
— Uniwersytet Łódzki
— Uniwersytet Opolski
— Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
— Uniwersytet Mikołaja Kopernika
— Uniwersytet Szczeciński
— Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
— Uniwersytet Warszawski
— Uniwersytet Rzeszowski
— Uniwersytet Wrocławski
— Uniwersytet Zielonogórski
— Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
— Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
— Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
— Politechnika Białostocka
— Politechnika Częstochowska
— Politechnika Gdańska
— Politechnika Koszalińska
— Politechnika Krakowska
— Politechnika Lubelska
— Politechnika Łódzka
— Politechnika Opolska
— Politechnika Poznańska
— Politechnika Radomska im, Kazimierza Pułaskiego
— Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
— Politechnika Szczecińska
— Politechnika Śląska
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— Politechnika Świętokrzyska
— Politechnika Warszawska
— Politechnika Wrocławska
— Akademia Morska w Gdyni
— Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
— Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
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— Akademia Ekonomiczna w Krakowie
— Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
— Szkoła Główna Handlowa
— Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
— Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
— Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
— Akademia Podlaska w Siedlcach
— Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
— Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
— Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie
— Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” w Krakowie
— Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
— Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
— Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
— Akademia Rolnicza w Lublinie
— Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
— Akademia Rolnicza w Szczecinie
— Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
— Akademia Rolnicza we Wrocławiu
— Akademia Medyczna w Białymstoku
— Akademia Medyczna im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
— Akademia Medyczna w Gdańsku
— Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
— Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
— Akademia Medyczna w Lublinie
— Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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— Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
— Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
— Akademia Medyczna w Warszawie
— Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
— Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
— Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
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— Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
— Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
— Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
— Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej
— Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
— Akademia Obrony Narodowej
— Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
— Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
— Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta
— Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
— Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
— Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
— Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
— Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
— Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
— Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
— Akademia Muzyczna w Krakowie
— Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
— Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
— Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
— Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
— Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
— Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
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— Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
— Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
— Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
— Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
— Akademia Sztuk Pięknych Katowicach
— Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
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— Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
— Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
— Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
— Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
— Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
— Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
— Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
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— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka w Sanoku
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
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— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
— Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
— Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
— Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
(2) Regionális és helyi önkormányzatok kulturális intézményei
(3) Nemzeti parkok:
— Babiogórski Park Narodowy
— Białowieski Park Narodowy
— Biebrzański Park Narodowy
— Bieszczadzki Park Narodowy
— Drawieński Park Narodowy
— Gorczański Park Narodowy
— Kampinoski Park Narodowy
— Karkonoski Park Narodowy
— Magurski Park Narodowy
— Narwiański Park Narodowy
— Ojcowski Park Narodowy
— Park Narodowy “Bory Tucholskie”
— Park Narodowy Gór Stołowych
— Park Narodowy “Ujście Warty”
— Pieniński Park Narodowy
— Poleski Park Narodowy
— Roztoczański Park Narodowy
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— Słowiński Park Narodowy
— Świętokrzyski Park Narodowy
— Tatrzański Park Narodowy
— Wielkopolski Park Narodowy
— Wigierski Park Narodowy
— Woliński Park Narodowy
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(4) Állami alap- és középfokú iskolák
(5) Állami rádiós és televíziós műsorszolgáltatók:
— Telewizja Polska S.A. (Lengyel Televízió)
— Polskie Radio S.A. (Lengyel Rádió)
(6) Állami múzeumok, színházak, könyvtárak és egyéb állami kulturális intézmények:
— Muzeum Narodowe w Krakowie
— Muzeum Narodowe w Poznaniu
— Muzeum Narodowe w Warszawie
— Zamek Królewski w Warszawie
— Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
— Muzeum Żup Krakowskich
— Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
— Państwowe Muzeum na Majdanku
— Muzeum Stutthof w Sztutowie
— Muzeum Zamkowe w Malborku
— Centralne Muzeum Morskie
— Muzeum “Łazienki Królewskie”
— Muzeum Pałac w Wilanowie
— Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
— Muzeum Wojska Polskiego
— Teatr Narodowy
— Narodowy Stary Teatr Kraków
— Teatr Wielki – Opera Narodowa
— Filharmonia Narodowa
— Galeria Zachęta
— Centrum Sztuki Współczesnej
— Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
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— Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
— Instytut im. Adama Mickiewicza
— Dom Pracy Twórczej w Wigrach
— Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
— Instytut Dziedzictwa Narodowego
— Biblioteka Narodowa
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— Instytut Książki
— Polski Instytut Sztuki Filmowej
— Instytut Teatralny
— Filmoteka Narodowa
— Narodowe Centrum Kultury
— Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
— Muzeum Historii Polski w Warszawie
— Centrum Edukacji Artystycznej
(7) Állami kutatási intézmények, kutatási és fejlesztési intézmények és egyéb kutatási intézmények
(8) Regionális vagy helyi önkormányzatok vagy társulásaik által az egészségügyi ellátás szervezésére alapított autonóm állami
szervek
(9) Egyéb:
— Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Portugália
— Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial – (nem kereskedelmi vagy ipari jellegű közintézmények)
— Serviços públicos personalizados – (jogi személynek minősülő közigazgatási szervek):
— Fundaçőes públicas – (közalapítványok)
— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde – (oktatási, tudományos kutatási és egészségügyi
közintézmények)
— INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia
Agrícola)
— Instituto do Consumidor
— Instituto de Meteorologia
— Instituto da Conservação da Natureza
— Instituto da Agua
— ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal
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— Instituto do Sangue
Románia
— Academia Română
— Biblioteca Națională a României
— Arhivele Naționale
— Institutul Diplomatic Român
— Institutul Cultural Român
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— Institutul European din România
— Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
— Institutul de Memorie Culturală
— Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
— Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior
— Comisia Națională a României pentru UNESCO
— Societatea Română de Radiodifuziune
— Societatea Română de Televiziune
— Societatea Națională pentru Radiocomunicații
— Centrul Național al Cinematografiei
— Studioul de Creație Cinematografică
— Arhiva Națională de Filme
— Muzeul Național de Artă Contemporană
— Palatul Național al Copiilor
— Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate
— Agenția pentru Sprijinirea Studenților
— Comitetul Olimpic și Sportiv Român
— Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)
— Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT)
— Institutul Național de Cercetare pentru Sport
— Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
— Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
— Secretariatul de Stat pentru Culte
— Agenția Națională pentru Locuințe
— Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale
— Casa Națională de Asigurări de Sănătate
— Inspecția Muncii

1616

— Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
— Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
— Agenția Națională de Consultanță Agricolă
— Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie
— Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
— Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
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— Insitutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
— Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară
— Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
— Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
— Banca de Resurse Genetice Vegetale
— Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
— Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase
— Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
— Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării” Tulcea
— Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA)
— Administrația Națională a Rezervelor de Stat
— Administrația Națională Apele Române
— Administrația Națională de Meteorologie
— Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor
— Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
— Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic
— Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date “RoEduNet”
— Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
— Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
— Inspectoratul Navigației Civile (INC)
— Regia Autonomă Registrul Auto Român
— Agenția Spațială Română
— Școala Superioară de Aviație Civilă
— Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”
— Aeroclubul României
— Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni
— Centrul Român de Comerț Exterior
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— Centrul de Formare și Management București
— Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare
— Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN
— Asociația Română de Standardizare (ASRO)
— Asociația de Acreditare din România (RENAR)
— Comisia Națională de Prognoză (CNP)
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— Institutul Național de Statistică (INS)
— Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)
— Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)
— Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
— Consiliul Economic și Social (CES)
— Agenția Domeniilor Statului
— Oficiul Național al Registrului Comerțului
— Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)
— Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
— Avocatul Poporului
— Institutul Național de Administrație (INA)
— Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
— Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)
— Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
— Oficiul Național al Monumentelor Istorice
— Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
— Biroul Român de Metrologie Legală
— Inspectoratul de Stat în Construcții
— Compania Națională de Investiții
— Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
— Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
— Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
— Garda Financiară
— Garda Națională de Mediu
— Institutul Național de Expertize Criminalistice
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— Institutul Național al Magistraturii
— Școala Națională de Grefieri
— Administrația Generală a Penitenciarelor
— Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
— Autoritatea Națională a Vămilor
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— Banca Națională a României
— Regia Autonomă “Monetăria Statului”
— Regia Autonomă “Imprimeria Băncii Naționale”
— Regia Autonomă “Monitorul Oficial”
— Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
— Oficiul Român pentru Adopții
— Oficiul Român pentru Imigrări
— Compania Națională “Loteria Română”
— Compania Națională “ROMTEHNICA”
— Compania Națională “ROMARM”
— Agenția Națională pentru Romi
— Agenția Națională de Presă “ROMPRESS”
— Regia Autonomă “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
— Institute și centre de cercetare (Kutatóintézetek és kutatóközpontok)
— Instituții de învățământ de stat (Állami oktatási intézmények)
— Universități de stat (Állami egyetemek)
— Muzee (Múzeumok)
— Biblioteci de stat (Állami könyvtárak)
— Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre și case de cultură (Állami színházak, operaházak, filharmóniai
zenekarok, művelődési házak és központok)
— Reviste (Folyóiratok)
— Edituri (Kiadók)
— Inspectorate școlare, de cultură, de culte (Tan-, művelődés- és egyházfelügyeleti szervek)
— Complexuri, federații și cluburi sportive (Sportszövetségek és sportklubok)
— Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (Kórházak, szanató
riumok, klinikák, orvosi rendelők, orvosjogi intézetek, mentőállomások)
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— Unități de asistență socială (Szociális ellátóintézmények)
— Tribunale (Bíróságok)
— Judecătorii (Bírák)
— Curți de apel (Fellebbviteli bíróságok)
— Penitenciare (Büntetés-végrehajtási intézetek)
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— Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești (Ügyészségek)
— Unități militare (Katonai szervek)
— Instanțe militare (Katonai bíróságok)
— Inspectorate de poliție (Rendőri szervek)
— Centre de odihnă (Idősgondozó központok)

Szlovénia

— Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (közintézmények a gyermekgondozás, az oktatás és a sport
területén)
— Javni zavodi s področja zdravstva (közintézmények az egészségügyi ellátás területén)
— Javni zavodi s področja socialnega varstva (közintézmények a társadalombiztosítás területén)
— Javni zavodi s področja kulture (közintézmények a kultúra területén)
— Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (közintézmények a tudomány és a kutatás területén)
— Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (közintézmények a mezőgazdaság és az erdészet területén)
— Javni zavodi s področja okolja in prostora (közintézmények a környezetvédelem és a területrendezés területén)
— Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (közintézmények a gazdasági tevékenységek területén)
— Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (közintézmények a kisvállalkozások és az idegenforgalom
területén)
— Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (közintézmények a közrend és a közbiztonság területén)
— Agencije (ügynökségek)
— Skladi socialnega zavarovanja (társadalombiztosítási alapok)
— Javni skladi na ravni države in na ravni občin (az államháztartás körébe tartozó pénzalapok a központi kormányzat és a
helyi közösségek szintjén)
— Družba za avtoceste v RS
— Állami vagy települési szerv által létrehozott, a Szlovén Köztársaság vagy a helyi önkormányzatok költségvetéséből
finanszírozott jogalanyok
— Egyéb, a „ZJN-2” 3. cikke (2) bekezdése értelmében állami személynek minősülő jogi személyek
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Szlovákia

Külön jogszabállyal vagy közigazgatási intézkedéssel közérdekből létrehozott minden olyan jogi
személy, amely nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, és teljesíti a következő feltételek legalább
egyikét:
— teljes mértékben vagy részben olyan ajánlatkérő szerv, azaz kormányszerv, települési önkormányzat, regionális
helyhatóság vagy más jogi személy finanszírozza, amely egyúttal megfelel a 2004/18/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 1. cikke (9) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában meghatározott feltételeknek
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— teljes mértékben vagy részben olyan ajánlatkérő szerv, azaz kormányszerv, települési önkormányzat, regionális helyhatóság
vagy más közjogi intézmény irányítása vagy ellenőrzése alatt áll, amely egyúttal megfelel a 2004/18/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 1. cikke (9) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában meghatározott feltételeknek,
— igazgató- vagy felügyelőtanácsa tagjainak több mint felét olyan ajánlatkérő szerv, azaz kormányszerv, települési
önkormányzat, regionális helyhatóság vagy más jogi személy nevezi ki vagy választja, amely egyúttal megfelel a
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (9) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában meghatá rozott
feltételeknek.

Ilyenek például azok a közjogi intézmények, amelyek a következő jogszabályokban
meghatározott tevékenységek valamelyikét végzik:
— 16/2004. sz. törvény (Gyűjt.) a Szlovák Televízióról
— 619/2003. sz. törvény (Gyűjt.) a Szlovák Rádióról
— az egészségbiztosításról szóló, a 718/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 580/2004. sz. törvény (Gyűjt.) alapján
nyújtott lakossági egészségbiztosításról szóló, a 719/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 581/2004. sz. (Gyűjt.) törvény
az egészségbiztosítókról
— 121/2005. sz. törvény (Gyűjt.) a társadalombiztosításról szóló, többször módosított 461/2003. sz. törvény (Gyűjt.) egységes
szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

Finnország
Állami vagy állami ellenőrzés alatt álló intézmények és vállalkozások, kivéve az ipari és a
kereskedelmi jellegűeket

Svédország
Valamennyi olyan nem kereskedelmi jellegű intézmény, amelynek közbeszerzési szerződéseit a svéd
versenyhivatal felügyeli

Egyesült
Királyság
Szervek:
— Design Council
— Health and Safety Executive
— National Research Development Corporation
— Public Health Laboratory Service Board
— Advisory, Conciliation and Arbitration Service
— Commission for the New Towns
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— National Blood Authority
— National Rivers Authority
— Scottish Enterprise
— Ordnance Survey
— Financial Services Authority
Intézménykategóriák:
— Államilag támogatott iskolák
— Többségi részben más ajánlatkérő szervek által finanszírozott egyetemek és főiskolák
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— Nemzeti múzeumok és galériák
— Kutatási tanácsok
— Tűzvédelmi hatóságok
— A National Health Service stratégiai egészségügyi szervei
— Rendőri szervek
— Új városok fejlesztésével foglalkozó társaságok
— Városfejlesztő társaságok

3. ALSZAKASZ

KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK

E megállapodás VI. címe az ebben az alszakaszban felsorolt kormányzati szervekre vonatkozik az
alábbi áruk, szolgál tatások és építési szolgáltatások tekintetében, amennyiben a beszerzések értéke
– a 173. cikk (6)–(8) bekezdésének megfelelően – megegyezik az alábbi vonatkozó értékhatárokkal
vagy magasabb azoknál:
Áruk:
A 4. alszakaszban
meghatározott áruk Értékhatár
400 000 SDR Szolgáltatások:
A 5. alszakaszban meghatározott
szolgáltatások Értékhatár 400 000 SDR
Építési szolgáltatások:
A 6. alszakaszban meghatározott építési
szolgáltatások Értékhatár 5 000 000 SDR
Az ajánlatkérők:
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Valamennyi olyan ajánlatkérő, amelynek beszerzései a 2004/17/EK irányelv (a továbbiakban:
európai uniós közüzemi irányelv) hatálya alá esnek, amely ajánlatkérőnek (például az 1. és a 2.
alszakasz alá besorolt szervek) vagy közvállalko zásnak (1) minősül, és amelynek tevékenységei
között szerepel az alábbi területek valamelyike vagy azok bármilyen kombinációja:
a) a közszolgáltatási feladatok ellátása céljából helyhez kötött hálózatok létesítése vagy üzemeltetése ivóvíz előállításával,
szállításával vagy elosztásával, illetve ilyen hálózatokban ivóvízellátó szolgáltatással kapcsolatban;
(1) Az európai uniós közüzemi irányelv értelmében a „közvállalkozás” olyan vállalkozás, amely felett az ajánlatkérő szervek közvetlenül vagy
közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhatnak tulajdonjoguknál, pénzügyi részvételüknél vagy a vállalkozást szabályozó
rendelkezéseknél fogva.
Az ajánlatkérő szerv meghatározó befolyását kell vélelmezni akkor, ha a szerv valamely vállalkozás vonatkozásában közvetlenül vagy
közvetve:
— a vállalkozás jegyzett tőkéjének többségével rendelkezik, vagy
— a vállalkozás által kibocsátott részvények által megtestesített szavazatok többségével rendelkezik, vagy
— a vállalkozás ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő testülete tagjainak többségét kinevezheti.
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b) a közszolgáltatási feladatok ellátása céljából helyhez kötött hálózatok létesítése vagy üzemeltetése villamos energia
előállításával, szállításával vagy elosztásával, illetve ilyen hálózatokban villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatban;
c) repülőterek és egyéb terminállétesítmények üzemeltetése légi fuvarozók

számára;

d) a tengeri vagy belvízi közlekedésben részt vevő fuvarozók számára tengeri vagy belvízi kikötők vagy más közlekedési
terminálok biztosítása;
e) lakossági szolgáltatást nyújtó hálózatok (1) rendelkezésre bocsátása vagy üzemeltetése a városi közlekedés terén városi
gyorsvasút, automatizált rendszerek, villamos-, trolibusz-, autóbusz- vagy kábelvasút révén)
f) a közszolgáltatási feladatok ellátása céljából helyhez kötött hálózatok létesítése vagy üzemeltetése gáz- és hőenergia
előállításával, szállításával vagy elosztásával, illetve ilyen hálózatokban gáz- és hőenergia-szolgáltatással kapcsolatban; és
g) lakossági szolgáltatást nyújtó hálózatok (2) rendelkezésre bocsátása vagy üzemeltetése a vasúti közlekedés terén.

A fenti kritériumoknak megfelelő ajánlatkérő szervek és közvállalkozások indikatív jegyzékei
lentebb találhatók.

Megjegyzések ehhez az alszakaszhoz
1. E megállapodás VI. címe nem vonatkozik a fentiekben felsorolt tevékenységek egyikének céljaira odaítélt szerző
désekre abban az esetben, ha az érintett piacon versenynek van kitéve.
2. E megállapodás VI. címe nem vonatkozik az ebben az alszakaszban felsorolt ajánlatkérők által odaítélt szerződésekre:
— vízvásárlás, energiaellátás vagy üzemanyag-ellátás energiatermelés céljára;
— az e szakaszban meghatározott tevékenységek céljaitól eltérő célokra vagy az ilyen tevékenységek céljaira egy olyan
országban, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek (EGT);
— harmadik félnek történő újraeladás vagy bérbeadás céljára, feltéve hogy az ajánlatkérő nem élvez különleges vagy
kizárólagos eladási vagy bérbeadási jogot az ilyen szerződések tárgyára vonatkozóan, és más intézmények
szabadon, az ajánlatkérővel megegyező feltételek mellett adhatják el vagy bérbe.
3. Az olyan hálózatok részére történő ivóvíz- vagy villamosenergia-ellátás, amelyek a fogyasztók számára valamely, nem
ajánlatkérő szervként működő, ajánlatkérő szerv révén teljesítenek szolgáltatást, nem tekinthető ezen alszakasz a) vagy b)
bekezdése alá tartozó tevékenységnek akkor, ha:
— az érintett szerv azért állít elő ivóvizet vagy villamos energiát, mert annak fogyasztására egy, az ezen alszakasz a)–

g) bekezdésében említett tevékenységtől eltérő tevékenység végzéséhez van szüksége; és

— a közhálózat részére történő szállítás csak a szerv saját felhasználásától függ, és nem lépte túl a szerv által
előállított ivóvíz vagy energia teljes mennyiségének 30 %-át, figyelembe véve a tárgyévet is magában foglaló
megelőző három év átlagát;
4. Az olyan hálózatok részére történő gáz- és hőenergia-ellátás, amelyek a fogyasztók számára valamely, nem
ajánlatkérő szervként működő, közbeszerzést kiíró ajánlatkérők révén teljesítenek szolgáltatást, nem tekinthető ezen
alszakasz f) bekezdése alá tartozó tevékenységnek akkor, ha:
— a gáznak vagy a hőenergiának a közszolgáltató ajánlatkérő általi előállítása elkerülhetetlen következménye egy, az ezen
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alszakasz a)–g) bekezdésében említett tevékenységtől eltérő tevékenység végzésének; és
— a nyilvános hálózat ellátása kizárólag az ilyen termelés gazdasági hasznosítására irányul, és a tárgyévet is magában
foglaló előző három év átlaga alapján nem haladja meg az ajánlatkérő árbevételének 20 %-át.
(1) A közlekedési szolgáltatások esetében akkor lehet hálózat létezéséről beszélni, ha a szolgáltatást valamely európai uniós tagállam illetékes
hatósága által meghatározott üzemeltetési feltételek, például az útvonalakra, a rendelkezésre bocsátandó közlekedési kapacitásra vagy
a
szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó feltételek alapján végzik.
(2) A közlekedési szolgáltatások esetében akkor lehet hálózat létezéséről beszélni, ha a szolgáltatást valamely európai uniós tagállam illetékes
hatósága által meghatározott üzemeltetési feltételek, például az útvonalakra, a rendelkezésre bocsátandó közlekedési kapacitásra vagy a
szolgáltatás gyakoriságára vonatkozó feltételek alapján végzik.
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5. a) Amennyiben teljesülnek az alábbi b) alszakaszban foglalt feltételek, e megállapodás VI. címe nem alkalmazandó olyan
szerződésekre, amelyeket:
i. egy ajánlatkérő egy kapcsolt vállalkozásnak (1) ítél oda, vagy
ii. valamely, kizárólag ajánlatkérőkből álló, ezen alszakasz a)–g) bekezdése szerinti tevékenység végzése céljából
létrehozott közös vállalat ítél oda egy olyan vállalkozásnak, amely az ajánlatkérők valamelyikéhez kapcsolódik.

b) Az a) alszakaszt a szolgáltatásokra vagy áruszállításokra irányuló szerződésekre kell
alkalmazni, feltéve, ha a szolgáltatások és áruszállítások tekintetében a kapcsolt
vállalkozás előző három évre vonatkozó átlagos forgalmának legalább 80 %-a ilyen
szolgáltatások vagy áruszállítások azon vállalkozások részére történő teljesí téséből származik,
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik (2).
6. E megállapodás VI. címe nem alkalmazandó azokra a szerződésekre, amelyeket:
i. valamely, kizárólag ajánlatkérőkből álló, ezen alszakasz a)–g) bekezdése szerinti tevékenység végzése céljából
létrehozott közös vállalat ítél oda az ajánlatkérők valamelyikének; vagy
ii. egy ajánlatkérő ítél oda egy olyan közös vállalatnak, amelynek tagja, feltéve, hogy a közös vállalatot azért hozták létre,
hogy az adott tevékenységet legalább három éven keresztül végezze, és feltéve, hogy a közös vállalatot létrehozó
alapító okirat kiköti, hogy a vállalatot alkotó ajánlatkérő szervek legalább ugyanennyi időn keresztül a vállalat tagjai
maradnak.

AZOKNAK AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERVEKNEK ÉS KÖZVÁLLALKOZÁSOKNAK AZ INDIKATÍV
JEGYZÉKEI, AMELYEK MEGFELELNEK AZ EBBEN AZ ALSZAKASZBAN MEGÁLLAPÍTOTT
KRITÉRIUMOKNAK

I. VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE, SZÁLLÍTÁSA VAGY
ELOSZTÁSA Belgium
— Helyi önkormányzatok és társulásaik, tevékenységük e része tekintetében
— Société de Production d'Electricité/ Elektriciteitsproductie Maatschappij
— Electrabel/ Electrabel
— Elia

Bulgária

A „Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/ 9.12.2003)” 39. cikke (1) bekezdése alapján villamos
energia előállítására, szállítására, elosztására ellátására vagy kiskereskedelmi szolgáltatására vonatkozó
engedéllyel rendelkező szervek:
— АЕЦ Козлодуй – ЕАД
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— Болкан Енерджи АД
— Брикел – ЕАД
— Българско акционерно дружество Гранитоид АД
(1) a „kapcsolt vállalkozás” az a vállalkozás, amelynek éves beszámolóját összevont (konszolidált) beszámolóról szóló 83/349/EGK tanácsi irányelv
követelményei szerint összevonják az ajánlatkérő beszámolójával, illetve – az említett irányelv hatálya alá nem tartozó szervezetek
esetében – az a vállalkozás, amely felett az ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy amely meghatározó
befolyást gyakorolhat az ajánlatkérő felett, vagy amely az ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll, ez utóbbi
tulajdonjogánál, pénzügyi részvételénél vagy a rá irányadó szabályoknál fogva.
(2) Amennyiben a kapcsolt vállalkozás létrehozásának vagy tevékenysége megkezdésének időpontja miatt nem áll rendelkezésre az előző
három évre vonatkozó forgalmi adat, elegendő, ha a vállalkozás – főként üzleti előrejelzések segítségével – bizonyítja, hogy az ebben az
alszakaszban említett forgalmi adatok valószínűsíthetőek.
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— Девен АД
— ЕВН България Електроразпределение АД
— ЕВН България Електроснабдяване АД
— ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1
— Енергийна компания Марица Изток III – АД
— Енерго-про България – АД
— ЕОН България Мрежи АД
— ЕОН България Продажби АД
— ЕРП Златни пясъци АД
— ЕСО ЕАД
— ЕСП “Златни пясъци” АД
— Златни пясъци-сервиз АД
— Калиакра Уинд Пауър АД
— НЕК ЕАД
— Петрол АД
— Петрол Сторидж АД
— Пиринска Бистрица-Енергия АД
— Руно-Казанлък АД
— Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД
— Слънчев бряг АД
— ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД
— ТЕЦ – Варна ЕАД
— ТЕЦ “Марица 3” – АД
— ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД
— Топлофикация Габрово – ЕАД
— Топлофикация Казанлък – ЕАД
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— Топлофикация Перник – ЕАД
— Топлофикация Плевен – ЕАД
— ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД
— Топлофикация Русе – ЕАД
— Топлофикация Сливен – ЕАД
— Топлофикация София – ЕАД
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— Топлофикация Шумен – ЕАД
— Хидроенергострой ЕООД
— ЧЕЗ България Разпределение АД
— ЧЕЗ Електро България АД

Cseh Köztársaság

A villamosenergia-ágazatban szolgáltatást nyújtó valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló,
módosított 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének c) pontja szerint
Példák ajánlatkérőkre:
— ČEPS, a. s.
— ČEZ, a. s.
— Dalkia Česká republika, a.s.
— PREdistribuce, a.s.
— Plzeňská energetika a.s.
— Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Dánia

— A „lov om elforsyning” 10. szakasza alkalmazásában kiadott engedély alapján villamosenergia-előállítást végző
szervek, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2006. november 8-i 1115. sz. törvényt).
— A „lov om elforsyning” 19. szakasza alkalmazásában kiadott engedély alapján villamosenergia-szállítást végző
szervek, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2006. november 8-i 1115. sz. törvényt.
— Az Energinet Danmark által vagy az Energinet Danmark saját kizárólagos tulajdonban lévő leányvállalatai által a „lov om
Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3” alapján végzett villamosenergia-szállítás, lásd a 2004. december 20-i 1384. sz.
törvényt.

Németország
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A legutóbb 2006. december 9-én módosított, 1998. április 24-i „Gesetz über die Elektrizitätsund Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)” 3. cikke (18) bekezdése értelmében más
vállalkozásokat energiával ellátó, energia-ellátóhá lózatot működtető, illetve tulajdonosként
energia-ellátóhálózat felett rendelkezési joggal rendelkező helyi önkormányzatok, közjogi
intézmények vagy közjogi intézmények társulásai, illetve állami tulajdonban lévő vállalkozások

Észtország

A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.02.2007, 15, 76) 10. § (3) bekezdése és a versenytörvény
(RT I 2001, 56 332)
14. § alapján működő szervek:
— AS Eesti Energia
— OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)
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— AS Narva Elektrijaamad
— OÜ Põhivõrk
Írország
— The Electricity Supply Board
— ESB Independent Energy [ESBIE – villamosenergia-ellátás]
— Synergen Ltd. [villamosenergia-termelés]
— Viridian Energy Supply Ltd. [villamosenergia-ellátás]
— Huntstown Power Ltd. [villamosenergia-termelés]
— Bord Gáis Éireann [villamosenergia-ellátás]
— Az „Electricity Regulation Act 1999” alapján engedéllyel rendelkező, villamosenergia-ellátással és -előállítással
foglalkozó szervek
— EirGrid plc
Görögország

Az 1468/1950. sz. törvénnyel (περί ιδρύσεως της ΔΕΗ) létrehozott, a 2773/1999. sz. törvénnyel,
valamint a 333/1999.
sz. elnöki rendelettel összhangban működő „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.”

Spanyolország
— Red Eléctrica de España, S.A.
— Endesa, S.A.
— Iberdrola, S.A.
— Unión Fenosa, S.A.
— Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
— Electra del Viesgo, S.A.
— Egyéb olyan szervek, amelyek a „Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico” és végrehajtási jogiszabályai
alapján villamos energia előállítását, szállítását és elosztását végzik

Franciaország
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— Az 1946. április 8-i, módosított „Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz” alapján létrehozott és
működő Électricité de France
— A villamosenergia-szállító hálózatot üzemeltető RTE
— Az 1946. április 8-i, módosított „Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz” 23. cikkében említett
villamosenergia-elosztást végző szervek (vegyes gazdasági hátterű elosztóvállalatok, „régie”-k és más hasonló,
regionális vagy helyi önkormányzatok társulásaként létrejött szolgáltatók), pl.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg
— Compagnie nationale du Rhône
— Électricité de Strasbourg
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Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos
Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett ajánlatkérők, amelyek közvállalkozások vagy ajánlatkérő
szervek és meghatározott szabályoknak megfelelően a lakosság számára nyújtott, villamos energia
előállításával, szállításával és elosztásával kapcsolatos szolgáltatás céljára rögzített hálózatokat
építenek (bocsátanak rendelkezésre) vagy üzemeltetnek és rögzített hálózatokon villamos energiát
szolgáltatnak; úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységekben az energiatörvénnyel
(Hivatalos Közlöny, 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10) összhangban kiadott, energiával
kapcsolatos tevékenységek ellátására vonatkozó engedély birtokában vesznek részt.

Olaszország

— A Gruppo Enelhez tartozó azon társaságok, amelyek az 1999. március 16-i, később módosított és kiegészített

„Decreto Legislativo No 79” értelmében villamos energia előállítására, szállítására és elosztására
jogosultak

— TERNA- Rete elettrica nazionale SpA
— Az 1999. március 16-i „Decreto Legislativo N o 79” alkalmazásában koncesszió alapján működő egyéb vállalkozások

Ciprus

— A περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171 által létrehozott Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
— A „περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003” 57. cikke alapján létrehozott „Διαχειριστής
Συστήματος Μεταφοράς”

Egyéb olyan személyek, szervek vagy vállalkozások, amelyek az európai uniós közbeszerzési
irányelv 3. cikkében meghatározott tevékenységek valamelyikét folytatják, és amelyek a „περί
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 Ν. 122(Ι)/2003” 34. cikke alapján kiadott
engedéllyel működnek

Lettország

A VAS „Latvenergo” és minden olyan, villamos energia előállítását, átvitelét és elosztását végző
vállalkozás, amely a „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” törvény alapján
beszerzéseket bonyolít
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Litvánia

— Az Ignalina Atomerőmű állami vállalkozás
— Akcinė bendrovė „Lietuvos energija”
— Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė”
— Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai
— Akcinė bendrovė „VST”
— A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikke (1) és
(2) bekezdésében foglalt követelményekkel összhangban működő, a Litván Köztársaság villamosenergia-törvénye
(Hivatalos Közlöny 66-1984. sz., 2000.; 107-3964. sz., 2004.) és a Litván Köztársaság atomenergia-törvénye
(Hivatalos Közlöny 119-2771. sz., 1996) alapján villamosenergia-előállítási, -szállítási vagy -elosztási tevékenységet
folytató egyéb szervek
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Luxemburg
— Az 1927. november 11-én kelt, az 1928. január 4-i törvénnyel jóváhagyott „convention concernant l'établissement et
l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg” értelmében villamos
energia előállítását, illetve elosztását végző „Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL)”
— Villamos energia szállításáért, illetve elosztásáért felelős helyi önkormányzatok
— Société électrique de l'Our (SEO)
— Syndicat de communes SIDOR
Magyarország

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. §-ának és a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI.
törvénynek megfelelően villamosenergia-előállítást, -szállítást vagy -elosztást végző szervek

Málta
Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Hollandia
A „Provinciewet” alkalmazásában tartományi hatóság által kiadott engedély („vergunning”) alapján
villamos energia elosztását végző szervek. Például:
— Essent
— Nuon
Ausztria

A módosított „Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998” vagy a
kilenc szövetségi
tartomány („Länder”) által elfogadott „Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze” alapján átviteli vagy
elosztóhálózatot üzemeltető szervek

Lengyelország
Az „ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne” értelmében vett energetikai
társaságok, köztük többek között a következők:
— BOT Elektrownia „Opole” S.A., Brzezie
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— BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
— BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia
— Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu
— Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o.
— Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.
— Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
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— Elektrociepłownia Rzeszów S.A.
— Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
— Elektrownia „Kozienice” S.A.
— Elektrownia „Stalowa Wola” S.A.
— Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk
— Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa
— ENEA S.A., Poznań
— Energetyka Sp. z o.o, Lublin
— EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław
— ENION S.A., Kraków
— Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice
— Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk
— Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.
— Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
— PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa
— Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice
— Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
— PSE-Operator S.A., Warszawa
— Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
— Zakład Elektroenergetyczny “Elsen” Sp. z o.o., Częstochowa
— Zakład Energetyczny Białystok S.A.
— Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.
— Zakład Energetyczny Toruń S.A.
— Zakład Energetyczny Warszawa-Teren
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— Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.
— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
— Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo
— Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.
— Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
— Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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— Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.
— Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
— Energetyka Południe S.A.

Portugália

(1) Villamosenergia-előállítás:

A következő jogiszabályok alapján villamos energia előállítását végző szervek:
— Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento do sistema
eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e
comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade
— Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao
funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido
— Az alábbi törvények alapján, egy külön szabályozásnak megfelelően villamos energia előállítását végző szervek:
Decreto-Lei n.o 189/88 de 27 de maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei n.o 168/99, de 18 de maio,

n.o 313/95, de 24 de novembro, n.o 538/99, de 13 de dezembro, n.o 312/2001 e n.o 313/2001,
ambos de 10 de dezembro, Decreto-Lei n.o 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei n.o
68/2002, de 25 de março, Decreto- Lei n.o 33-A/2005, de 16 de fevereiro, Decreto-Lei n.o
225/2007, de 31 de maio e Decreto-Lei n.o 363/2007, de 2 novembro
(2) Villamosenergia-szállítás:

A következő jogiszabályok alapján villamos energia szállítását végző szervek:
— Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro e do Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto
(3) Villamosenergia-elosztás:
— A „Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro, e do Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto” alapján villamos
energia elosztását végző szervek
— A „Decreto-Lei n.o 184/95, de 27 de julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 56/97, de 14 de março e do
Decreto-Lei n.o 344-B/82, de 1 de setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei n.o 297/86, de 19 de
setembro, Decreto-Lei n.o 341/90, de 30 de outubro Decreto-Lei n.o 17/92, de 5 de fevereiro” alapján villamos
energia elosztását végző szervek

Románia

— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București
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— Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A.
— Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.
— S.C. Electrocentrale Deva S.A.
— S.C. Electrocentrale București S.A.
— S.C. Electrocentrale Galați S.A.
— S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A.
— S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.
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— S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.
— S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
— Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București
— Societatea Comercială Electrica S.A., București
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— “Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— “Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— “Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— “Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A.
— S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
— “Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A.
— S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
— “Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A.
— Enel Energie
— Enel Distribuție Banat
— Enel Distribuție Dobrogea
— E.ON Moldova S.A.
— CEZ Distribuție

Szlovénia
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Az „Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99)” alapján villamos energia előállítását, szállítását
vagy elosztását végző szervek

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj
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Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.d.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno
energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri d.o.o.

2000

Maribor

Szlovákia

A módosított 656/2004. sz. törvénynek (Gyűjt.) megfelelően engedély alapján villamos energia
előállítását, átviteli rendszereken keresztül történő szállítását és az elosztási rendszeren keresztül
történő elosztását, valamint elosztási rendszeren keresztül lakossági villamosenergia-ellátást végző
szervezetek
Például:
— Slovenské elektrárne, a.s.
— Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
— Západoslovenská energetika, a.s.
— Stredoslovenská energetika, a.s.
— Východoslovenská energetika, a.s.

Finnország
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A „sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995)” 4. vagy 16. szakasza, valamint a „laki
vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista
(349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
(349/2007)” alkalmazásában engedély alapján villamos energia termelését végző települési
önkormányzati szervek és állami tulajdonú vállalkozások, valamint villamosenergia-szállító vagy elosztó hálózat fenntartásáért és a villamos energia szállításáért vagy a villamosenergia-rendszerért
felelős szervek

Svédország

Az „ellagen (1997:857)” alkalmazásában koncesszió alapján villamos energia szállítását vagy elosztását
végző szervek
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Egyesült Királyság

— Az „Electricity Act 1989” 6. szakasza alapján engedéllyel rendelkező személy.
— Az „Electricity (Northern Ireland) Order 1992” 10. cikke (1) bekezdése alapján engedéllyel rendelkező személy.
— National Grid Electricity Transmission plc
— System Operation Northern Irland Ltd
— Scottish & Southern Energy plc
— SPTransmission plc

II. IVÓVÍZ ELŐÁLLÍTÁSA, SZÁLLÍTÁSA VAGY
ELOSZTÁSA Belgium
— Helyi önkormányzatok és társulásaik, tevékenységük e része tekintetében
— Société Wallonne des Eaux
— Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgária

— “Тузлушка гора” – ЕООД, Антоново
— “В И К – Батак” – ЕООД, Батак
— “В и К – Белово” – ЕООД, Белово
— “Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД, Берковица
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград
— “В и К – Бебреш” – ЕООД, Ботевград
— “Инфрастрой” – ЕООД, Брацигово
— “Водоснабдяване” – ЕООД, Брезник
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Бургас
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— “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас
— “Бързийска вода” – ЕООД, Бързия
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Варна
— “ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци
— “Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново
— “Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, Велинград
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— “ВИК” – ЕООД, Видин
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Враца
— “В И К” – ООД, Габрово
— “В И К” – ООД, Димитровград
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Добрич
— “Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД, Дупница
— ЧПСОВ, в.с. Елени
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Исперих
— “Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа
— “В И К – Кресна” – ЕООД, Кресна
— “Меден кладенец” – ЕООД, Кубрат
— “ВИК” – ООД, Кърджали
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Ловеч
— “В и К – Стримон” – ЕООД, Микрево
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана
— “Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД, Панагюрище
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Перник
— “В И К” – ЕООД, Петрич
— “Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД, Пещера
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Плевен
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пловдив
— “Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД, Разград
— “ВКТВ” – ЕООД, Ракитово
— ЕТ “Ердуван Чакър”, Раковски
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— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Русе
— “Екопроект-С” ООД, Русе
— “УВЕКС” – ЕООД, Сандански
— “ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Свищов
— “Бяла” – ЕООД, Севлиево
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— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Силистра
— “В и К” – ООД, Сливен
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Смолян
— “Софийска вода” – АД, София
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, София
— “Стамболово” – ЕООД, Стамболово
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Стара Загора
— “Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД, Стрелча
— “Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД, Тетевен
— “В и К – Стенето” – ЕООД, Троян
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Търговище
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Хасково
— “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Шумен
— “Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Ямбол
Cseh Köztársaság

A vízgazdálkodási ágazatban vízellátást végző valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló
137/2006. sz. törvény
(Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének d) és e)
pontja szerint Példák ajánlatkérőkre:
— Veolia Voda Česká Republika, a.s.
— Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
— Severočeská vodárenská společnost a.s.
— Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
— Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Dánia
— A „lov om vandforsyning m.v.” 3. szakasza (3) bekezdése értelmében vízellátást végző szervek, lásd az említett

törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2007. január 17-i 71. sz.

törvényt Németország
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— A szövetségi tartományok által elfogadott „Eigenbetriebsverordnungen” vagy „Eigenbetriebsgesetze” alapján víz

előállítását vagy elosztását végző szervek (közművállalatok).

— A szövetségi tartományok által elfogadott „Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit”
alapján víz előállítását vagy elosztását végző szervek
— A legutóbb 2002. május 15-én módosított, 1991. február 12-i „Gesetz über Wasser- und Bodenverbände” alapján víz
előállítását végző szervek
— A szövetségi tartományok által elfogadott „Kommunalgesetze”, különösen a „Gemeindeverordnungen” alapján víz
előállítását vagy elosztását végző állami tulajdonú szervek
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— A legutóbb 2007. január 5-én módosított, 1965. szeptember 6-i „Aktiengesetz” vagy a legutóbb 2006. november 10-én
módosított, 1892. április 20-i „GmbH-Gesetz” alapján létrehozott vagy betéti társaságnak („Kommanditgesell schaft”)
minősülő, regionális vagy helyi önkormányzattal kötött különleges szerződés alapján víz előállítását vagy elosztását végző
vállalkozások

Észtország
— A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.02.2007, 15, 76) 10. § (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56
332) 14. § alapján működő szervek:
— AS Haapsalu Veevärk
— AS Kuressaare Veevärk
— AS Narva Vesi
— AS Paide Vesi
— AS Pärnu Vesi
— AS Tartu Veevärk
— AS Valga Vesi
— AS Võru
Vesi Írország

A „Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964” alapján víz előállításával vagy
elosztásával foglalkozó
szervek

Görögország
— „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” („Ε.Υ.Δ.Α.Π.” vagy „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”). A társaság jogállására
a 2190/1920. sz. egységes szerkezetbe foglalt törvény és a 2414/1996. sz. törvény rendelkezései, továbbá az 1068/80.
sz. és a 2744/1999. sz. törvény rendelkezései irányadók
— A 2937/2001. sz. törvény (Görög Hivatalos Közlöny 169 A') és a 2651/1998. sz. törvény (Görög Hivatalos Közlöny 248
A') rendelkezései által szabályozott „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”)
— A 890/1979. sz. törvény alapján működő „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου”
(„ΔΕΥΑΜΒ”)
— Az 1980. augusztus 23-i 1069/80. sz. törvény alapján víz előállítását és elosztását végző „Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης – Αποχέτευσης” (települési vízellátó és szennyvíz-gazdálkodási társaságok)
— A 410/1995. sz. elnöki rendelet alapján, a „Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων”-nal összhangban működő „Σύνδεσμοι
Ύδρευσης” (települési és lakóközösségi vízellátó társulások)
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— A 410/1995. sz. elnöki rendelet alapján, a Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων-nal összhangban működő „Δήμοι και
Κοινότητες” (települési és közösségi önkormányzatok)

Spanyolország
— Mancomunidad de Canales de Taibilla
— Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales
— Canal de Isabel II
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— Agencia Andaluza del Agua
— Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental
— Az autonóm körzetek („comunidades autónomas”) és az alsóbb szintű közigazgatási egységek („corporaciones
locales”) részeként vagy azoktól függően működő egyéb olyan közjogi intézmények, amelyek ivóvízelosztást
végeznek
— Az alsóbb szintű közigazgatási egységek („corporaciones locales”) jóvoltából az ivóvízelosztás területén különleges vagy
kizárólagos jogokkal rendelkező egyéb magánszektorbeli szervek

Franciaország
Ivóvíz előállításával és elosztásával foglalkozó regionális és helyi önkormányzatok, helyi közjogi
intézmények:
— „Régies des eaux” (pl. Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de
l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)
— Víz szállításával, elosztásával és előállításával foglalkozó szervek (pl. Syndicat des eaux d'Íle-de-France, syndicat
départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin,
syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de
l'assainissement du Bas-Rhin)

Horvátország
A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos
Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett ajánlatkérők, amelyek közvállalkozások vagy ajánlatkérő
szervek és meghatározott szabályoknak megfelelően a lakosság számára nyújtott, ivóvíz
előállításával, szállításával és elosztásával kapcsolatos szolgáltatás céljára rögzített hálózatokat
építenek (bocsátanak rendelkezésre) vagy üzemeltetnek és rögzített hálózatokon ivóvizet
szolgáltatnak; úgymint azok a szervek, amelyeket a helyi önkormányzatok az ivóvízre vonatkozó
törvény (Hivatalos Közlöny 153/09 és 130/11) alapján, ivóvíz-szolgáltatással és vízelvezetéssel
foglalkozó közszolgáltatóként hoztak létre.

Olaszország
— Az 1925. október 15-i „Regio Decreto No 2578”-cal, az 1986. október 4-i „D.P.R. No 902”-vel, valamint a helyi
önkormányzatok szervezetére irányadó jogi rendelkezések kodifikált szövegének megállapításáról szóló, 2000. augusztus
18-i 267. sz. törvényerejű rendelettel és különösen annak 112. és 116. cikkével elfogadott, a helyi és megyei
önkormányzatok által a közüzemi szolgáltatások felett gyakorolt közvetlen ellenőrzésre irányadó jogisza bályok kodifikált
szövege alapján a vízszolgáltatás különböző szakaszaiért felelős szervek
— Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)
— Az 1979. szeptember 4-i „Legge Regionale No 2/2”-vel és a 2004. május 31-i „Legge Regionale No 9 (art. 1)”-gyel „in
liquidazione” 1980. augusztus 9-i „Legge Regionale No 81”-gyel létrehozott „ente acquedotti siciliani”
— Az 1963. július 5-i 9. sz. törvénnyel létrehozott „Ente sardo acquedotti e fognature”. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 –
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confluita in ABBANOA S.p.A: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 n o 7 (art. 5,
comma 1)- Legge finanziaria 2005

Ciprus
— A településeken és egyéb területeken a „περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350”
alapján vízelosztást végző „Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας”

Lettország
— Olyan, ivóvíz előállítását, szállítását és vízvezetékrendszerekbe történő elosztását végző magán- és közjogi
jogalanyok, amelyek a „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” törvény alapján beszerzéseket
bonyolítanak le
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Litvánia
— A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikke (1) és
(2) bekezdésében foglalt követelményeket kielégítő, a Litván Köztársaság ivóvízről és szennyvízgazdálkodásról szóló
törvénye (Hivatalos Közlöny 82-3260. sz., 2006.) alapján ivóvíz-előállítási, -szállítási vagy -elosztási tevékenységet
folytató szervek

Luxemburg
— A helyi önkormányzatok vízelosztással foglalkozó szervezeti egységei
— Az 1958. december 23-i és az 1981. július 29-i törvénnyel módosított és kiegészített, 2001. február 23-i „loi
concernant la création des syndicats de communes”, valamint az 1962. július 31-i „loi ayant pour objet le
renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre” alapján
létrehozott, víz előállításával vagy elosztásával foglalkozó helyi önkormányzati társulások:
— Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est – SESE
— Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES
— Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE
— Syndicat des Eaux du Sud – SES
— Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à SavelbornFreckeisen
— Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – SR
— Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA
— Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes de
Beaufort, Berdorf et Waldbillig
— Syndicat des eaux du Centre – SEC
Magyarország
— A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. szakaszának és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi

LVII. törvénynek megfelelően ivóvíz-előállítást, -szállítást vagy -

elosztást végző szervek Málta
— Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Vízgazdálkodási Társaság)
— Korporazzjoni għas-Servizzi ta' Desalinazzjoni (Vízsótalanító Szolgálat)
Hollandia
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A „Waterleidingwet” alapján víz előállítását vagy elosztását végző szervek

Ausztria
A kilenc szövetségi tartomány („Länder”) által elfogadott „Wasserversorgungsgesetze” alapján ivóvíz
előállítását, szállítását vagy elosztását végző helyi önkormányzatok és társulásaik.
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Lengyelország
Az „ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków” értelmében vett olyan, víz- és szennyvíz-ágazatbeli társaságok, amelyek
lakossági vízszolgáltatással vagy szennyvíz- elvezetési szolgáltatással összefüggő gazdasági
tevékenységet végeznek, többek között a következők:
— AQUANET S.A., Poznań
— Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu
— Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.
— Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź
— Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin
Portugália
— Több településre kiterjedő rendszerek — Olyan vállalkozások, amelyekben az állam vagy más közjogi szervezetek

többségi részesedéssel rendelkeznek, valamint magánvállalkozások, a „Decreto-Lei n.o 176/99 de
25 de Outubro 1999, Decreto-Lei n.o 439-A/99 de 29 de Outubro 1999” és a „Decreto-Lei n.o
103/2003 de 23 de Maio 2003 által módosított Decreto-Lei n. 379/93 do 5 de Novembro 1993,
alterado pelo” szerint. Az állam általi közvetlen irányítás megengedhető.

— Települési rendszerek — Helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzati szolgáltatók, olyan vállalkozások,
amelyek az állam tulajdonában vannak vagy jegyzett tőkéjükben az állam többségi részesedéssel rendelkezik,
valamint magánvállalkozások, a „Lei 53-F/2006, de 29 de dezembro 2006”, valamint az 1999. október 25-i

„Decreto-Lei n.o 176/99”, „Decreto-Lei n.o 439-A/99 de 29 de outubro 1999 és a Decreto-Lei n.o
103/2003 de 23 de Maio 2003”-mal módosított „Decreto-Lei No 379/93 do 5 de novembro 1993”
szerint

Románia
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Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (ivóvíz
előállításával, szállí tásával és elosztásával foglalkozó önkormányzatok és vállalatok szervezeti
egységei);
példák:
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba
— S.C. APA – C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba
— Compania de Apă Arad
— S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș
— S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș
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— S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău
— Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor
— R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud
— S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani
— Compania de Apă, Brașov, Brașov
— R.A. APA, Brăila, Brăila
— S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași
— S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca
— S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj
— Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța
— R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița
— R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj
— S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj
— S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara
— R.A.J.A.C. Iași, Iași
— Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași
— Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)
Szlovénia

A „Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96)” alkalmazásában és a helyhatósági
határozatok értelmében adott
koncesszió alapján ivóvíz előállításával, szállításával vagy elosztásával foglalkozó szervek

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje
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5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.Izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o.Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko
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Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1332155

Režijski obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat Občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje Edš – Ekološka družba d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.
o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode
d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejav
nost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejav
nost, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje ob Dravi

5068126

JKP javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje Ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.

1410

Zagorje ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne na Koroškem

5111501

Okp javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d. o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik
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Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik komunalno – stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava – Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in
ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.
o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat Občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat Občine Zreče

3214

Zreče
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Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5883415

Režijski obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat Občina Črna na Koroškem

2393

Črna na Koroškem

5914540

Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko – In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomu
nalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik –
Dobronak

1357409

Režijski obrat Občine Dobje

3224

Dobje pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje – Azienda Publica Rižanski vodovod Koper d.
o.o. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje d.d.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat Občina Laško

5880076

Režijski obrat Občine Cerkno

Velike Lašče

Laško
5282

1670

Cerkno

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5883253

Režijski obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik
d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava – Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje – Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. –
S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Ko
munala Isola, S.R.L.

6310

Izola – Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran – Pirano

5874327

Režijski obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Top
lice

9226

Moravske Toplice
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Szlovákia
— Az 525/2003. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 364/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 587/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és a
230/2005. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 442/2002. sz. törvény (Gyűjt.) alapján kiadott működési engedély és lakossági
ivóvízellátó rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos szakmai alkalmassági bizonyítvány alapján a lakosság részére történő
ivóvíz-előállítással vagy -szállítással és -elosztással összefüggésben lakossági vízellátó rendszereket üzemeltető
szervezetek,
— Az 587/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és a 230/2005. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 364/2004. sz. törvényben
(Gyűjt.) meghatározott feltételekkel az 52/1982. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 595/1990. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a
128/1991. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 238/1993. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 416/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és az
533/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 135/1994. sz. törvény (Gyűjt.) alkalmazásában kiadott engedély alapján
vízműveket üzemeltető és ezzel egyidejűleg az 525/2003. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 364/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az
587/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és a 230/2005. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 442/2002. sz. törvény (Gyűjt.)
alapján ivóvízszállítást és -elosztást végző szervek

Például:
— Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
— Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
— Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Finnország
— A „vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001)” 3. szakaszának hatálya alá tartozó vízellátó szervek

Svédország
A „lagen (2006:412) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar” alapján ivóvíz előállítását,
szállítását vagy elosztását végző helyi önkormányzatok és önkormányzati gazdasági társaságok

Egyesült Királyság
— A „Water Industry Act 1991” értelmében vízügyi vállalkozóként („water undertaker”) vagy csatornaüzemeltetési vállal
kozóként („sewerage undertaker”) kijelölt társaság.
— A „Local Government etc (Scotland) Act 1994” 62. szakasza értelmében létrehozott víz- és szennyvízügyi hatóság
(„water and sewerage authority”).
— The Department for Regional Development (Northern Ireland)
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III. VÁROSI VASÚTI, VILLAMOS-, TROLIBUSZ- VAGY AUTÓBUSZSZOLGÁLTATÁSOK Belgium
— Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel
— Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC
Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaat
schappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)
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— Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
— Különleges vagy kizárólagos jogokat élvező magántársaságok
Bulgária
— “Метрополитен” ЕАД, София
— “Столичен електротранспорт” ЕАД, София
— “Столичен автотранспорт” ЕАД, София
— “Бургасбус” ЕООД, Бургас
— “Градски транспорт” ЕАД, Варна
— “Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца
— “Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово
— “Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич
— “Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич
— “Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик
— “Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник
— “Автобусни превози” ЕАД, Плевен
— “Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен
— “Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив
— “Градски транспорт” ЕООД, Русе
— “Пътнически превози” ЕАД, Сливен
— “Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора
— “Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково
Cseh Köztársaság
— A városi vasúti szolgáltatások, valamint a villamossal, trolibusszal és autóbusszal végzett szolgáltatások

területén

szolgáltatást nyújtó valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 137/2006. sz.
törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének f) pontja szerint

Példák ajánlatkérőkre:
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— Dopravní podnik hl.m. Prahy,akciová společnost
— Dopravní podnik města Brna, a. s.
— Dopravní podnik Ostrava a.s.
— Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
— Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
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Dánia
— DSB
— DSB S-tog A/S
— A „lov om buskørsel” alkalmazásában kiadott engedély alapján lakossági autóbuszos (menetrend szerinti) személyfu
varozási szolgáltatásokat nyújtó szervek, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2003. február 19-i

107. sz. törvényt

— Metroselskabet I/S
Németország

A legutóbb 2006. október 31-én módosított, 1961. március 21-i „Personenbeförderungsgesetz”
alapján az utazókö
zönség részére engedéllyel rövid távolságú személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások

Észtország
— A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.02.2007, 15, 76) 10. § (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56
332) 14. § alapján működő szervek
— AS Tallinna Autobussikoondis
— AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis
— Narva Bussiveod AS
Írország
— Iarnród Éireann [Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
— Luas [Dublin Light Rail]
— Bus Éireann [Irish Bus]
— Bus Átha Cliath [Dublin Bus]
— A módosított „Road Transport Act 1932” értelmében lakossági személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervek
Görögország

— A 768/1970. sz. (Α'273) törvényerejű rendelet, az 588/1977. sz. (Α'148) törvény és a
2669/1998. sz. (A'283)
1676

törvény szerint létrehozott és működő „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς
Α.Ε.” („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A)
— A 352/1976. sz. törvény (Α'147.) és a 2669/1998. sz. törvény (Α'283.) alapján létrehozott és működő „Ηλεκτρικοί
Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς” („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”, Athens–Piraeus Electric Railways)
— A 2175/1993. sz. (Α' 211) és a 2669/1998. (Α'283). sz. törvény szerint létrehozott és működő „Οργανισμός Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”) (Athens Urban Transport Organization S.A)
— A 2175/1993. sz. (Α' 211) és a 2669/1998. (Α'283) sz. törvény szerint létrehozott és működő „Εταιρεία Θερμικών
Λεωφορείων Α.Ε.” („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”) (Company of Thermal Buses S.A.)
— Az 1955/1991. sz. törvény alapján létrehozott és működő „Αττικό Μετρό Α.Ε.” (Attiko Metro S.A.

1677

— A 3721/1957. sz. rendelet, a 716/1970. sz. törvényerejű rendelet, a 866/79. sz. törvény és a 2898/2001. sz. törvény (Α'71.)
alapján létrehozott és működő „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” („Ο.Α.Σ.Θ.”)
— A 2963/2001. sz. törvény (Α'268.) alapján működő „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων”

(„Κ.Τ.Ε.Λ.”)

— A 2963/2001. sz. törvény (A'268.) alapján működő „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, más néven

„ΡΟΔΑ”, illetve „ΔΕΑΣ ΚΩ”.

Spanyolország

— Az 1985. április 2-i „Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local” és a „Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local”, valamint az esetleg irányadó regionális jogiszabályok alapján városi tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó
szervek.
— A „Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres” harmadik átmeneti rendelkezése alapján
lakossági autóbuszos személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervek

Példák:
— Empresa Municipal de Transportes de Madrid
— Empresa Municipal de Transportes de Málaga
— Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca
— Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona
— Empresa Municipal de Transportes de Valencia
— Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)
— Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)
— Entitat Metropolitana de Transport – AMB
— Eusko Trenbideak, s.a.
— Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa
— Ferrocariles de la Generalitat Valenciana
— Consorcio de Transportes de Mallorca
— Metro de Madrid
— Metro de Málaga, S.A.,
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)
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Franciaország
— Az 1982. december 30-i „Loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153” 7-II. cikke alapján lakossági

személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervek.

— Régie des transports de Marseille
— RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône
— Régie départementale des transports du Jura
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— RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne
— A „Régie autonome des transports parisiens”, a „Société nationale des chemins de fer français”, valamint az 1959.
január 7-i, módosított „Ordonnance no 59-151” és az Íle-de-France régióbeli személyfuvarozás szervezése tekintetében
elfogadott végrehajtási rendeletei értelmében a „Syndicat des transports d'Íle-de-France” által kiadott engedély alapján
személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó egyéb szervek
— Az 1997. február 13-i 97-135. sz. törvénnyel létrehozott „Réseau ferré de France” állami tulajdonú társaság
— Olyan regionális vagy helyi önkormányzatok és társulásaik, amelyek közlekedésszervezési hatóságnak minősülnek (pl.
Communauté urbaine de Lyon)

Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos
Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett ajánlatkérők, amelyek közvállalkozások vagy ajánlatkérő
szervek és meghatározott szabályoknak megfelelően a városi vasúttal, automatizált rendszerekkel,
villamossal, autóbusszal, trolibusszal vagy drótkötélpályán történő közlekedés terén a lakosság
számára szolgáltatást nyújtó hálózatokat bocsátanak rendelkezésre vagy üzemeltetnek; úgymint azok
a szervek, amelyek az említett tevékenységeket közszolgáltatásként látják el a közszolgáltatási
törvénnyel (Hivatalos Közlöny, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11) összhangban.

Olaszország

A vasúton, automatizált rendszerrel, villamossal, trolibusszal vagy autóbusszal tömegközlekedési
szolgáltatásokat nyújtó, valamint a megfelelő infrastruktúrát országos, regionális vagy helyi szinten
üzemeltető szervek, társaságok és vállal kozások
Ezek közé tartoznak például az alábbiak:
— A „Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale” című, 2006.
december 1-jei 316. sz. közlekedési miniszteri rendelet alapján engedéllyel tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó
szervek, társaságok és vállalkozások
— Az „Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle
province” című, 1925. október 15-i „Regio Decreto No 2578” 1. cikke (4) vagy (15) bekezdése alapján lakossági
személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervek, társaságok és vállalkozások.
— Az 1999. szeptember 20-i „Decreto Legislativo No 400”-zal és a 2002. augusztus 1-jei „Legge No 166” 45. cikkével
módosított, „Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale” című, az 1997. március 15-i „Legge N 59” 4. cikke (4) bekezdésén alapuló 1997. november 19-i „Decreto
Legislativo No 422” alapján lakossági személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervek, társaságok és vállalkozások
— A települési önkormányzatok szervezetére irányadó jogi rendelkezéseknek a 2001. december 28-i „Legge No 448”
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35. cikkével módosított, 2000. augusztus 18-i „Legge No 267”-tel jóváhagyott kodifikált
szövege 113. cikke alapján tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó szervek, társaságok és
vállalkozások
— A „le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili” tárgyú jogi rendel
kezések kodifikált szövegének jóváhagyásáról szóló, 1912. május 9-i „Regio Decreto No 1447” 242. vagy 256. cikke
alkalmazásában koncesszió alapján működő szervek, társaságok és vállalkozások
— A „Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione” című, 1949. június 4-i

„Legge No 410” 4. cikke alkalmazásában koncesszió alapján működő szervek, társaságok,
vállalkozások és települési önkormányzatok

— A „Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione” című,
1952. augusztus 2-i „Legge No 1221” 14. cikke alkalmazásában koncesszió alapján működő szervek, társaságok és
vállalkozások
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Ciprus

Lettország
A magán- és a közjog olyan alanyai, amelyek autóbusszal, trolibusszal és/vagy villamossal
személyfuvarozási szolgálta tásokat nyújtanak legalább a következő városok valamelyikében: Rīga,
Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne és Ventspils

Litvánia
— Akcinė bendrovė “Autrolis”
— Uždaroji akcinė bendrovė “Vilniaus autobusai”
— Uždaroji akcinė bendrovė “Kauno autobusai”
— Uždaroji akcinė bendrovė “Vilniaus troleibusai”
— A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikke (1) és
(2) bekezdésében foglalt követelményeket kielégítő, a Litván Köztársaság közúti közlekedésről szóló törvénye (Hivatalos
Közlöny 119-2772. sz., 1996.) alapján a városi vasúti szolgáltatások vagy a villamossal, a trolibusszal vagy az
autóbusszal végzett szolgáltatások területén működő egyéb szervek

Luxemburg
— Chemins de fer luxembourgeois (CFL).
— Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.
— Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE).
— Az 1978. február 3-i „règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et
d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées” alapján működő, autóbusszal végzett
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások

Magyarország
— A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. szakaszának és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvénynek megfelelően menetrend szerinti helyi és távolsági lakossági személyfuvarozási szolgáltatást nyújtó szervek.
— A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. szakaszának és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvénynek megfelelően országos vasúti személyfuvarozási szolgáltatást nyújtó szervek

Málta
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— L-Awtorita` dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority)
Hollandia

A „Wet Personenvervoer” II. fejezete („Openbaar Vervoer”) alapján lakossági személyfuvarozási
szolgáltatásokat nyújtó
szervek. Például:
— RET (Rotterdam)
— HTM (Den Haag)
— GVB (Amsterdam)
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Ausztria
— A módosított „Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957” vagy a módosított „Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999”
alapján közlekedési szolgáltatások nyújtására jogosult szervek

Lengyelország
(1) Az „ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym” alkalmazásában koncesszió alapján működő, városi vasúti
szolgáltatást nyújtó szervek
(2) Az „ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym” alkalmazásában kiadott engedély alapján működő,
lakossági városi autóbuszos személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, valamint a lakossági városi
személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervek

ideértve többek között a következőket:
— Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Białystok
— Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok
— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz
— Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
— Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy
— Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz
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— Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa
— Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu
— Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław
— Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A.
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.
— Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe “Transgór” Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

1687

— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S. A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S. A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.
— Tramwaje Śląskie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Suwałkach S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowa Sól Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.
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— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz
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— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
— Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu
— Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
— Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
— Tramwaje Śląskie S.A., Katowice
— Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
— Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.
Portugália
— Metropolitano de Lisboa, E.P., a „Decreto-Lei n.o 439/78 de 30 de dezembro de 1978” alapján
— A „Lei n.o 58/98 de18 de agosto” értelmében a helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzati szolgáltatók és a helyi
önkormányzatok vállalkozásai abban az esetben, ha a „Lei n. o 159/99 de 14 de septembro 1999” alapján közlekedési
szolgáltatásokat nyújtanak
— A „Lei n. do 17 de março 1990” 10/90. sz. törvény alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó közigazgatási szervek és
közvállalkozások
— A „Regulamento de Transportes em Automóveis” („Decreto n.o 37272 de 31 de dezembro 1948”) 98. cikke alapján
tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó szervek
— A „Lei n.o 688/73 de 21 de dezembro 1973” alapján tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó szervek
— A „Decreto-Lei n.o 38144 de 31 de dezembro 1950” alapján tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó szervek
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— A Metro do Porto, S.A., a „Decreto-Lei n.o 261/2001 de 26 september 2001”-gyel módosított „Decreto-Lei n.o 394A/98 de 15 de dezembro 1998” alapján
— A Normetro, S.A., a „Decreto-Lei n.o 261/2001 de 26 de septembro 2001”-gyel módosított, 1998. december 15-i

„Decreto-Lei n.o 394-A/98” alapján

— A Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., a „Decreto-Lei n.o 24/95 de 8 de fevereiro 1995” alapján
— A Metro do Mondego, S.A., a „Decreto-Lei n.o 10/2002 do 24 de janeiro 2002” alapján
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— A Metro Transportes do Sul, S.A., a „Decreto-Lei n.o 337/99 de 24 de agosto 1999” alapján
— A „Lei n.o 159/99 de 14 de septembro 1999” alapján közlekedési szolgáltatásokat nyújtó helyi önkormányzatok és
települési önkormányzatok ilyen szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásai

Románia
— S.C. de Transport cu Metroul București – „Metrorex” SA
— Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători
Szlovénia

A „Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99)” alapján
lakossági városi
autóbuszos személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó társaságok.

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1540564

Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

ALPETOUR, Potovalna agencija

4000

Škofja Loka

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport,d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE d.d. Prometno in turistično podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem d.d. Nova
Gorica

5000

Nova Gorica

5222966

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS Avtobusni promet Maribor d.d.

2000

Maribor

5352657

I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper – Capodistria

5357845

METEOR Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avto. promet Tržič, d.d.

4290

Tržič
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5544378

KAM-BUS Družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrže
vanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV Storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

1693

Szlovákia
— Az 58/1997. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 260/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 416/2001. sz. törvénnyel és a 114/2004. sz.
törvénnyel (Gyűjt.) módosított 164/1996. sz. törvény (Gyűjt.) 23. cikke alapján engedéllyel villamossal, trolibusszal,
különleges vasúton vagy kötélpályán lakossági személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó fuvarozók,
— A 386/1996. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 58/1997. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 340/2000. sz. törvénnyel (Gyűjt.),
a
416/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 506/2002. sz. törvénnyel (Gyűjt.), az 534/2003. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és a
114/2004. sz. törvénnyel módosított 168/1996. sz. törvény (Gyűjt.) alkalmazásában kiadott, az autóbuszos
szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély és az adott útvonalon történő fuvarozásra feljogosító engedély alapján a
Szlovák Köztársaság teljes területén vagy ezen túlmenően részben külföldi állam területén is, illetve a Szlovák
Köztársaság területének egy meghatározott részén menetrend szerinti lakossági autóbuszos személyfuvarozási szolgál tatásokat
nyújtó fuvarozók

Például:
— Dopravný podnik Bratislava, a.s.
— Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
— Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
— Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.
Finnország

A „laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/ lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991)”
alkalma
zásában különleges vagy kizárólagos engedély alapján menetrend szerinti távolsági autóbuszos
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, valamint autóbusszal, vasúttal vagy földalatti vasúttal
tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó, illetve ilyen szolgáltatások teljesítése céljából hálózatot
fenntartó települési közlekedési szervek és közvállalkozások

Svédország
A „lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik” és a „lagen (1990:1157) säkerhet
vid tunnelbana och spårväg” értelmében városi vasúti vagy villamoshálózatokat üzemeltető szervek.
A „lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik” és az „yrkestrafiklagen
(1998:490)” értelmében trolibusszal vagy autóbusszal végzett szolgáltatásokat nyújtó köz- vagy
magánjogi szervek

Egyesült Királyság
— London Regional Transport
— London Underground Limited
— Transport for London
— A „Greater London Authority Act 1999” 424. szakasza (1) bekezdése értelmében a Transport for London leányvál lalata
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— Strathclyde Passenger Transport Executive
— Greater Manchester Passenger Transport Executive
— Tyne and Wear Passenger Transport Executive
— Brighton Borough Council
— South Yorkshire Passenger Transport Executive
— South Yorkshire Supertram Limited
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— Blackpool Transport Services Limited
— Conwy County Borough Council
— A „Greater London Authority Act 1999” 179. szakasza (1) bekezdésében meghatározott londoni helyi szolgáltatást
(autóbuszos szolgáltatást) a törvény 156. szakasza (2) bekezdése alapján a Transport for London által kötött
megállapodás értelmében vagy a törvény 169. szakaszában meghatározott, leányvállalattal kötött közlekedési
megállapodás értelmében nyújtó személy
— Northern Ireland Transport Holding Company
— A „Transport Act (Northern Ireland) 1967” 4. szakasza (1) bekezdése alapján közúti szolgáltatásra vonatkozóan
engedéllyel rendelkező, ezen engedély értelmében menetrend szerinti közlekedési szolgáltatás nyújtására jogosult személy

IV. TENGERI VAGY BELVÍZI KIKÖTŐK VAGY MÁS
TERMINÁLLÉTESÍTMÉNYEK Belgium
— Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen
— Havenbedrijf van Gent
— Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen
— Port autonome de Charleroi
— Port autonome de Namur
— Port autonome de Liège
— Port autonome du Centre et de l'Ouest
— Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel
— Waterwegen en Zeekanaal
— De Scheepvaart
Bulgária

ДП “Пристанищна инфраструктура”
A “Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
(обн., ДВ, бр.12/ 11.02.2000)” 103a. cikke 1. sz. mellékletében felsorolt országos jelentőségű
közforgalmú kikötőket vagy ilyen kikötők meghatározott részeit különleges vagy kizárólagos jog
alapján hasznosító szervek:
— “Пристанище Варна” ЕАД
— “Порт Балчик” АД
— “БМ Порт” АД
— “Пристанище Бургас” ЕАД
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— “Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД
— “Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД
— “Пристанище Видин” ЕООД
— “Драгажен флот – Истър” АД
— “Дунавски индустриален парк” АД

1697

A “Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
(обн., ДВ, бр.12/ 11.02.2000)” 103a. cikke 2. sz. mellékletében felsorolt regionális jelentőségű
közforgalmú kikötőket vagy ilyen kikötők meghatározott részeit különleges vagy kizárólagos jog
alapján hasznosító szervek:
— “Фиш Порт” АД
— Кораборемонтен завод “Порт – Бургас” АД
— “Либърти металс груп” АД
— “Трансстрой – Бургас” АД
— “Одесос ПБМ” АД
— “Поддържане чистотата на морските води” АД
— “Поларис 8” ООД
— “Лесил” АД
— “Ромпетрол – България” АД
— “Булмаркет – ДМ” ООД
— “Свободна зона – Русе” ЕАД
— “Дунавски драгажен флот” – АД
— “Нарен” ООД
— “ТЕЦ Свилоза” АД
— НЕК ЕАД – клон “АЕЦ – Белене”
— “Нафтекс Петрол” ЕООД
— “Фериботен комплекс” АД
— “Дунавски драгажен флот Дуним” АД
— “ОМВ България” ЕООД
— СО МАТ АД – клон Видин
— “Свободна зона – Видин” ЕАД
— “Дунавски драгажен флот Видин”
— “Дунав турс” АД
— “Меком” ООД
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— “Дубъл Ве Ко”
ЕООД Cseh Köztársaság

A meghatározott földrajzi területeket tengeri vagy belvízi kikötőknek vagy egyéb
terminállétesítményeknek a légi
közlekedésben, illetőleg a tengeri vagy a belvízi hajózásban működő fuvarozók számára történő
rendelkezésre bocsátása céljából hasznosító ágazatokban működő valamennyi ajánlatkérő a
közbeszerzésről szóló, módosított 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének i)
pontja szerint
Példák ajánlatkérőkre:
— České přístavy, a.s.
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Dánia
— A „lov om havne” 1. szakaszában meghatározott kikötők, lásd az 1999. május 28-i 326. sz. törvényt.
Németország
— A teljes egészében vagy részben területi hatóságok (Länder, Kreise, Gemeinden) tulajdonában lévő tengeri kikötők.
— A szövetségi tartományok (Länder) vízügyi jogiszabályai (Wassergesetze) értelmében a „Hafenordnung” hatálya alá
tartozó belvízi kikötők

Észtország
A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.02.2007, 15, 76) 10. § (3) bekezdése és a versenytörvény
(RT I 2001, 56 332)
14. § alapján működő szervek:
— AS Saarte Liinid;
— AS Tallinna Sadam
Írország
— A „Harbours Acts 1946 to 2000” alapján működő kikötők
— A „Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899” alapján működő Rosslare Harbour kikötő
Görögország
— A 2932/01. sz. törvény szerinti „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Β. Α.Ε”)
— A 2932/01. sz. törvény szerinti „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ε.

Α.Ε.”)

— A 2932/01. sz. törvény szerinti „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΗΓ.

Α.Ε.”)

— A 2932/01. sz. törvény szerinti „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Η. Α.Ε.”)
— A 2932/01. sz. törvény szerinti „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.”)
— A 2932/01. sz. törvény szerinti „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία”

(„Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”)

— A 2932/01. sz. törvény szerinti „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”)
— „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.”), a 2932/01. sz. törvény alapján
— A 2932/01. sz. törvény szerinti „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε”)
— Kikötői hatóságok
— A 649/1977. sz. elnöki rendelet, a 2987/02. sz. törvény, a 362/97. sz. elnöki rendelet és a 2738/99. sz. törvény alapján
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működő egyéb kikötők és „Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία” (városi és kormányzósági kikötők)

Spanyolország
— Ente público Puertos del Estado
— Autoridad Portuaria de Alicante
— Autoridad Portuaria de Almería – Motril
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— Autoridad Portuaria de Avilés
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
— Autoridad Portuaria de Baleares
— Autoridad Portuaria de Barcelona
— Autoridad Portuaria de Bilbao
— Autoridad Portuaria de Cartagena
— Autoridad Portuaria de Castellón
— Autoridad Portuaria de Ceuta
— Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao
— Autoridad Portuaria de Gijón
— Autoridad Portuaria de Huelva
— Autoridad Portuaria de Las Palmas
— Autoridad Portuaria de Málaga
— Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
— Autoridad Portuaria de Melilla
— Autoridad Portuaria de Pasajes
— Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
— Autoridad Portuaria de Santander
— Autoridad Portuaria de Sevilla
— Autoridad Portuaria de Tarragona
— Autoridad Portuaria de Valencia
— Autoridad Portuaria de Vigo
— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
— Andalúzia, Asztúria, a Baleár-szigetek, Baszkföld, Galícia, a Kanári-szigetek, Kantábria, Katalónia, Murcia és Valencia
autonóm körzetek egyéb kikötői hatóságai
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Franciaország

— Az 1968. október 24-i „Loi no 68-917 relative au port autonome de Paris” alapján létrehozott „Port autonome de Paris”
— Az 1923. május 20-án kelt, az 1924. április 26-i törvénnyel jóváhagyott „convention entre l'État et la ville de
Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port” alapján
létrehozott „Port autonome de Strasbourg”
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— A „Code des ports maritimes” L. 111-1. cikke és azt követő cikkei alapján működő jogi személy autonóm kikötők
(„ports autonomes”):
— Port autonome de Bordeaux
— Port autonome de Dunkerque
— Port autonome de La Rochelle
— Port autonome du Havre
— Port autonome de Marseille
— Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire
— Port autonome de Pointe-à-Pitre
— Port autonome de Rouen
— Az állam tulajdonában lévő, jogi személynek nem minősülő azon kikötők („décret no 2006-330 fixant la liste des ports
des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales”, 2006. március 20.), amelyek kezelését az állam átengedte a helyi kereskedelmi és iparkamaráknak
(„chambres de commerce et d'industrie”):
— Port de Fort de France (Martinique)
— Port de Dégrad des Cannes (Guyane)
— Port-Réunion (île de la Réunion)
— Ports de Saint-Pierre et Miquelon
— Azok a jogi személynek nem minősülő kikötők, amelyek tulajdonjogát az állam átengedte a regionális vagy helyi
önkormányzatoknak, és amelyek kezelését helyi kereskedelmi és iparkamarák („chambres de commerce et
d'industrie”) végzik (a 2006. december 30-i „Loi no 2006-1771” által módosított, 2004. augusztus 13-i „Loi no 2004- 809
relative aux libertés et responsabilités locales” 30. cikke):
— Port de Calais
— Port de Boulogne-sur-Mer
— Port de Nice
— Port de Bastia
— Port de Sète
— Port de Lorient
— Port de Cannes
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— Port de Villefranche-sur-Mer
— Az 1990. december 29-i, módosított „Loi no 90-1168” 124. cikkének hatálya alá tartozó „Voies navigables de France”
közintézmény

Horvátország
A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos
Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett ajánlatkérők, amelyek közvállalkozások vagy ajánlatkérő
szervek és meghatározott szabályoknak megfelelően valamely földrajzi területnek tengeri vagy
folyami kikötő vagy más terminállétesítmény tengeri vagy folyami fuvarozók részére történő
rendelkezésre bocsátása céljából történő hasznosításával foglalkoznak; úgymint azok a szervek,
amelyek az említett tevékenységekben a tengerészeti ügyekről és tengeri kikötőkről szóló törvénnyel
(Hivatalos Közlöny, 158/03, 100/04, 141/06 és 38/09) összhangban kiadott engedély birtokában
vesznek részt.
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Olaszország

— Az 1942. március 30-i „Codice della navigazione, Regio Decreto No 327” alapján a „Capitaneria di Porto” által
fenntartott állami kikötők (Porti statali) és egyéb kikötők
— Az 1942. március 30-i „Codice della navigazione, Regio Decreto No 327” 19. cikke alapján külön jogiszabállyal
létrehozott autonóm kikötők (enti portuali)

Ciprus

A „περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973” által létrehozott „Η Αρχή Λιμένων Κύπρου”

Lettország

A „Likums par ostām” törvény szerinti kikötő-felügyeleti hatóságok:
— Rīgas brīvostas pārvalde
— Ventspils brīvostas pārvalde
— Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
— Salacgrīvas ostas pārvalde
— Skultes ostas pārvalde
— Lielupes ostas pārvalde
— Engures ostas pārvalde
— Mērsraga ostas pārvalde
— Pāvilostas ostas pārvalde
— Rojas ostas pārvalde

Olyan egyéb intézmények, amelyek beszerzéseiket a „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju vajadzībām” törvénnyel összhangban végzik, és amelyek a „Likums par ostām” törvénnyel
összhangban igazgatnak kikötőket

Litvánia
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— A Litván Köztársaságnak a Klaipėda State Sea Port Admistrationról szóló törvénye (Hivatalos Közlöny 53-1245. sz.,
1996.) alapján működő „Klaipėda State Sea Port Administration” állami vállalkozás
— A Litván Köztársaság belvízi hajózásról szóló törvénye (Hivatalos Közlöny 105-2393. sz., 1996.) alapján működő

„Vidaus vandens kelių direkcija” állami vállalkozás

— A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikke (1) és
(2) bekezdésében foglalt követelményekkel összhangban a Litván Köztársaság belvízi hajózásról szóló törvénye alapján a
tengeri és a belvízi kikötők és egyéb terminállétesítmények területén működő egyéb szervek

Luxemburg

— Az 1963. július 22-i, módosított „loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle”
alapján létrehozott és üzemelő „Port de Mertert”

1707

Magyarország

— A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. szakaszának és a vízi közlekedésről szóló 2000. évi
XLII. törvénynek megfelelően működő kikötők

Málta

— L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Máltai Tengerészeti Hatóság)

Hollandia

A tengeri kikötői, a belvízi kikötői és az egyéb terminállétesítmények területén működő
ajánlatkérők. Például:
— Havenbedrijf Rotterdam

Ausztria

— A teljes egészében vagy részben a „Länder” és/vagy a „Gemeinden” tulajdonában lévő belvízi kikötők.

Lengyelország

Az „ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich” alapján létrehozott
szervek, köztük többek között a következők:
— Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
— Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
— Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.
— Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.
— Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.
— Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska
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Portugália

— Az APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixőes, S.A., a „Decreto-Lei n.o 335/98 de 3 de novembro 1998”
alapján
— Az APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A., a „Decreto-Lei n.o 336/98 de 3 de novembro 1998” alapján
— Az APS — Administração do Porto de Sines, S.A., a „Decreto-Lei n.o 337/98 de 3 de novembro 1998” alapján
— Az APSS — Administração dos Portos do Setúbal e Sesimbra, S.A., a „Decreto-Lei n.o 338/98 de 3 de novembro
1998” alapján
— Az APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A., a „Decreto-Lei n.o 339/98 de 3 de novembro 1998” alapján
— Az Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.) a „Decreto-Lei n.o 146/2007, de 27 de abril 2007”
alapján
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Románia
— Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța
— Compania Națională “Administrația Canalelor Navigabile S.A.”
— Compania Națională de Radiocomunicații Navale “RADIONAV” S.A.
— Regia Autonomă “Administrația Fluvială a Dunării de Jos”
— Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”
— Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A.
— Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele
Szlovénia

A „Pomorski zakonik (Uradni list RS, 56/99)” alapján gazdasági közszolgáltatást nyújtó, teljes vagy
részleges állami
tulajdonban lévő tengeri kikötők

Mat. Št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5144353

Luka Koper d.d.

6000

Koper – Capodistria

5655170

Sirio d.o.o.

6000

Koper

Szlovákia
— Az 57/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és az 580/2003. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 338/2000. sz. törvény (Gyűjt.)
alkalmazásában az állami szerv hozzájárulásával folyami fuvarozási szolgáltatások fuvarozók általi nyújtása céljából nem
nyilvános belvízi kikötőket üzemeltető szervek és az állami szerv által nyilvános folyami kikötők üzemeltetése
céljából létrehozott szervek.

Finnország
— A „laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/” alapján működő kikötők a „lagen om kommunala
hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976)”, valamint a „laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna
hamnar (1156/1994)” 3. szakasza alkalmazásában engedély alapján létrehozott kikötők
— Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal
Svédország

A „lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn” és a
„förordningen
(1983:744) om trafiken på Göta kanal” szerinti kikötők és terminállétesítmények.
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Egyesült Királyság
— Meghatározott földrajzi területet tengeri vagy belvízi kikötői, illetve egyéb terminállétesítmények tengeren vagy belvízi
úton fuvarozók számára történő biztosítása céljából hasznosító helyi önkormányzat.
— A „Harbours Act 1964” 57. szakasza szerinti kikötői hatóság
— British Waterways Board
— A „Harbours Act (Northern Ireland) 1970” 38. szakasza (1) bekezdésében meghatározott kikötői hatóság
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V. REPÜLŐTÉRI
LÉTESÍTMÉNYEK Belgium
— Brussels International Airport Company
— Belgocontrol
— Luchthaven Antwerpen
— Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
— Société Wallonne des Aéroports
— Brussels South Charleroi Airport
— Liège Airport
Bulgária

Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
ДП “Ръководство на въздушното движение”
A “Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972)” 43. cikke (3) bekezdése
alapján a Miniszter tanács által kijelölt közforgalmú polgári repülőtereket üzemeltető szervek:
— “Летище София” ЕАД
— “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД
— “Летище Пловдив” ЕАД
— “Летище Русе” ЕООД
— “Летище Горна Оряховица” ЕАД
Cseh Köztársaság
— A meghatározott földrajzi területeket repülőterek rendelkezésre bocsátása és üzemeltetése céljából hasznosító

ágazatokban működő valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló, módosított 137/2006. sz.
törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének i) pontja szerint.

Példák ajánlatkérőkre:
— Česká správa letišť, s.p.
— Letiště Karlovy Vary s.r.o.
— Letiště Ostrava, a.s.
— Správa Letiště Praha, s. p.
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Dánia
— A „lov om luftfart” 55. szakasza (1) bekezdése alkalmazásában kiadott engedély alapján üzemelő repülőterek, lásd az

említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2007. június 21-i 731.

sz. törvényt Németország
— A legutóbb 2007. január 5-én módosított, 1964. június 19-i „Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung” 38. cikke (2)

bekezdésének 1. pontjában meghatározott repülőterek
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Észtország

— A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.02.2007, 15, 76) 10. § (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56
332) 14. § alapján működő szervek:
— AS Tallinna Lennujaam
— Tallinn Airport GH
AS Írország
— Az Aer Rianta – Irish Airports által igazgatott dublini, corki és shannoni repülőterek
— Az „Air Navigation and Transport (Amendment) Act 1998”-cal módosított „Irish Aviation Authority Act 1993”
értelmében kiadott közforgalmi használati engedély alapján üzemelő olyan repülőterek, amelyeken minden légiközle kedési
szolgáltatást utasok, postai küldemények vagy áruk közforgalmi fuvarozására szolgáló légi járművekkel teljesítenek

Görögország

— Az 1340/83. sz. törvénnyel módosított 714/70. sz. törvényerejű rendelet alapján működő “Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας” (“ΥΠΑ”); a társaság szervezeti felépítését a későbbiekben módosított 56/89. sz. elnöki rendelet állapítja meg.
— A 2338/95. sz. törvényerejű rendelet – Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα
Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας” Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. „έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις” –
alapján működő, spatai „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” társaság
— „Φορείς Διαχείρισης”, az „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών
αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” 158/02. sz.
elnöki rendelettel (Görög Hivatalos Közlöny, A 137.) összhangban

Spanyolország

— Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
Franciaország
— A „Code de l'aviation civile” L.251-1., L.260-1. és L.270-1. cikke alapján állami tulajdonú társaságok által

üzemeltetett repülőterek.

— A „Code de l'aviation civile” R.223-2. cikke alapján állami koncesszióban működő repülőterek.
— Az „Arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire” alapján működő repülőterek.
— A „code de l'aviation civile” L. 221-1 cikkében megállapított egyezmény által szabályozott és állami szerv által
létrehozott repülőterek.
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— Olyan repülőterek, amelyek tulajdonjogát a 2004. augusztus 13-i „Loi no 2004-809 relative aux libertés et responsa bilités
locales” és különösen annak 28. cikke alapján regionális vagy helyi önkormányzat vagy ilyen önkormányzatok társulása
vette át:
— Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro
— Aérodrome d'Avignon
— Aérodrome de Bastia-Poretta
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— Aérodrome de Beauvais-Tillé
— Aérodrome de Bergerac-Roumanière
— Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne
— Aérodrome de Brest Bretagne
— Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine
— Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare
— Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo
— Aérodrome de Figari-Sud Corse
— Aérodrome de Lille-Lesquin
— Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine
— Aérodrome de Pau-Pyrénées
— Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes
— Aérodrome de Poitiers-Biard
— Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques
— Olyan állami tulajdonú polgári repülőterek, amelyek kezelését az állam kereskedelmi és iparkamarának („chambre de
commerce et d'industrie”) engedte át (a 2005. április 21-i „Loi no 2005-357 relative aux aéroports” 7. cikke, a 2007.
február 23-i „Décret no 2007-444 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat”):
— Aérodrome de Marseille-Provence
— Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre
— Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu
— Aérodrome de Strasbourg-Entzheim
— Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin
— Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet
— Aérodrome de Saint-Denis-Gillot
— Olyan egyéb állami tulajdonú polgári repülőterek, amelyek a 2005. augusztus 24-i, módosított „Décret no 20051070” értelmében nem engedhetők át regionális vagy helyi önkormányzatnak:
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— Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche
— Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir
— Aéroports de Paris (2005. április 20-i „Loi no 2005-357” és 2005. július 20-i „Décret no 2005-828”)
Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny,
90/11) 6. cikkében
említett ajánlatkérők, amelyek közvállalkozások vagy ajánlatkérő szervek és meghatározott
szabályoknak megfelelően valamely földrajzi területnek repülőterek és egyéb terminálberendezések
légi fuvarozók részére történő rendelkezésre bocsátása céljából történő hasznosításával
foglalkoznak; úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységekben a repülőterekről szóló
törvénnyel (Hivatalos Közlöny, 19/98 és 14/11) összhangban kiadott engedély birtokában vesznek
részt.
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Olaszország
— 1996. január 1-jétől kezdődően a „relativo alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo” című,
1995. november 25-i, többször módosított, majd törvény formájában („Legge N o 665”, 1996. december 21.)
kihirdetett „Decreto Legislativo No 497” véglegesen rendelkezik arról, hogy az említett szervezet 2001. január 1-jei hatállyal
részvénytársasággá (S.p.A.) alakul.
— Külön törvényekkel létrehozott üzemeltető szervek.
— A „Codice della navigazione” című, 1942. március 30-i „Regio Decreto No 327” 694. cikke –alkalmazásában
koncesszió alapján repülőtéri létesítményeket üzemeltető szervek.
— A repülőtéri szervek, ideértve az SEA (Milánó) és az ADR (Fiumicino) üzemeltető vállalatokat is
Ciprus

Lettország
— Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”
— Valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga””
— SIA “Aviasabiedrība “Liepāja””
Litvánia
— A „Vilnius International Airport” állami vállalkozás
— A „Kaunas Airport” állami vállalkozás
— A „Palanga International Airport” állami vállalkozás
— Az „Oro navigacija” állami vállalkozás
— A „Šiaulių oro uostas” települési önkormányzati vállalkozás
— A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikke (1) és
(2) bekezdésében foglalt követelményekkel összhangban a Litván Köztársaság légi közlekedésről szóló törvénye (Hivatalos
Közlöny 94-2918. sz., 2000.) alapján a repülőtéri létesítmények területén működő egyéb szervek

Luxemburg
— Aéroport du Findel
Magyarország
— A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. szakaszának és a légi közlekedésről szóló 1995. évi

XCVII. törvénynek megfelelően működő repülőterek.
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— A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és
a
légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről szóló 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet alapján a Budapest
Airport Rt. kezelésében lévő Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér

Málta
— L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Malta International Airport)
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Hollandia
A „Luchtvaartwet” 18. cikke és azt követő cikkek szerint működő repülőterek. Például:
— Luchthaven Schiphol
Ausztria
— A módosított „Luftfahrtgesetz, BGBl. No 253/1957” alapján repülőtéri létesítmények üzemeltetésére jogosult szervek

Lengyelország
— Az ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” alapján működő „Porty
Lotnicze” állami vállalkozás
— Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
— Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
— Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
— Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
— Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.
— Port Lotniczy Wrocław S.A.
— Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie
— Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka
— Porty Lotnicze „Mazury-Szczytno” Sp. z o.o. w Szczytnie
— Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost
Portugália
— A „Decreto-Lei n.o 404/98 de 18 de dezembro 1998” alapján létrehozott ANA — Aeroportos de Portugal, S.A.
— A „Decreto-Lei n.o 404/98 de 18 de dezembro 1998” alapján létrehozott NAV — Empresa Pública de Navegação
Aérea de Portugal, E. P.
— A „Decreto-Lei n.o 453/91 de 11 de dezembro 1991” alapján létrehozott ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da
Madeira, S. A.
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Románia
— Compania Națională “Aeroporturi București” S.A.
— Societatea Națională “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”
— Societatea Națională “Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”- S.A.
— Regia Autonomă “Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT” S.A.
— Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale
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— SC Aeroportul Arad S.A.
— Regia Autonomă Aeroportul Bacău
— Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca
— Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova
— Regia Autonomă Aeroportul Iași
— Regia Autonomă Aeroportul Oradea
— Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare
— Regia Autonomă Aeroportul Sibiu
— Regia Autonomă Aeroportul Suceava
— Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș
— Regia Autonomă Aeroportul Tulcea
— Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș
Szlovénia

A „Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01)” alapján üzemelő nyilvános polgári repülőterek.

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana, d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje – Sicciole

Szlovákia
Az 57/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 37/2002. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 136/2004. sz. törvénnyel
és az 544/2004. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 143/1998. sz. törvény (Gyűjt.) alkalmazásában
állami szerv hozzájárulásával repülőteret üzemeltető szervek vagy légi távközlési szolgáltatásokat
nyújtó szervek
Például:
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— Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava
— Letisko Poprad – Tatry, a.s.
— Letisko Košice, a.s.
Finnország

Az „Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia” által, valamint az „ilmailulaki/luftfartslagen
(1242/2005)” és a „laki
Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005)” alapján települési önkormányzati vagy állami
vállalkozás által üzemeltetett repülőterek
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Svédország
— A „luftfartslagen (1957:297)” szerinti köztulajdonban lévő és állami üzemeltetésű repülőterek
— Az említett törvény értelmében üzemeltetési engedéllyel rendelkező, magántulajdonban lévő és magánüzemeltetésű
repülőterek, amennyiben üzemeltetési engedélyük megfelel az európai uniós közüzemi irányelvirányelv 2. cikke (3)
bekezdésében foglalt szempontoknak

Egyesült Királyság
— Meghatározott földrajzi területet repülőtér vagy egyéb terminállétesítmények légifuvarozók számára történő rendel kezésre
bocsátása céljából hasznosító helyi önkormányzat.
— Az „Airports Act 1986” szerinti olyan repülőtér-üzemeltető, amely a repülőteret a törvény IV. része szerinti gazdasági
szabályok alapján irányítja.
— Highland and Islands Airports Limited
— Az „Airports (Northern Ireland) Order 1994” szerinti repülőtér-üzemeltető
— BAA Ltd.

VI. FÖLDÁZ VAGY HŐENERGIA SZÁLLÍTÁSA VAGY
ELOSZTÁSA Belgium
— Distrigaz
— Helyi önkormányzatok és társulásaik, tevékenységük e része tekintetében
— Fluxys
Bulgária

A „Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/ 9.12.2003)” 39. cikke (1) bekezdése alapján
hőenergia előállítására vagy
szállítására vonatkozó engedéllyel rendelkező szervek:
— АЕЦ Козлодуй — ЕАД
— Брикел — ЕАД
— ‘Бул Еко Енергия’ ЕООД
— ‘ГЕРРАД’ АД
— Девен АД
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— ТЕЦ ‘Марица 3’ — АД
— ‘Топлина електроенергия газ екология’ ООД
— Топлофикация Бургас — ЕАД
— Топлофикация Варна — ЕАД
— Топлофикация Велико Търново — ЕАД
— Топлофикация Враца — ЕАД
— Топлофикация Габрово — ЕАД
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— Топлофикация Казанлък — ЕАД
— Топлофикация Лозница — ЕАД
— Топлофикация Перник — ЕАД
— ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД
— Топлофикация Плевен — ЕАД
— Топлофикация Правец — ЕАД
— Топлофикация Разград — ЕАД
— Топлофикация Русе — ЕАД
— Топлофикация Сливен — ЕАД
— Топлофикация София — ЕАД
— Топлофикация Шумен — ЕАД
— Топлофикация Ямбол — ЕАД

A „Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/ 9.12.2003)” 39. cikke (1) bekezdése alapján földgáz
szállítására, elosztására, ellátására vagy kiskereskedelmi szolgáltatására vonatkozó engedéllyel
rendelkező szervek:
— Булгаргаз ЕАД
— Булгартрансгаз ЕАД
— Балкангаз 2000 АД
— Бургасгаз ЕАД
— Варнагаз АД
— Велбъждгаз АД
— Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД
— Газинженеринг ООД
— Газоснабдяване Асеновград АД
— Газоснабдяване Бургас ЕАД
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— Газоснабдяване Враца ЕАД
— Газоснабдяване Нова Загора АД
— Газоснабдяване Нови Пазар АД
— Газоснабдяване Попово АД
— Газоснабдяване Първомай АД
— Газоснабдяване Разград АД
— Газоснабдяване Русе ЕАД
— Газоснабдяване Стара Загора ООД
— Добруджа газ АД
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— Дунавгаз АД
— Каварна газ ООД
— Камено-газ ЕООД
— Кнежа газ ООД
— Кожухгаз АД
— Комекес АД
— Консорциум Варна Про Енерджи ООД
— Костинбродгаз ООД
— Ловечгаз 96 АД
— Монтанагаз АД
— Овергаз Инк. АД
— Павгаз АД
— Плевенгаз АД
— Правецгаз 1 АД
— Примагаз АД
— Промишлено газоснабдяване ООД
— Раховецгаз 96 АД
— Рилагаз АД
— Севлиевогаз-2000 АД
— Сигаз АД
— Ситигаз България АД
— Софиягаз ЕАД
— Трансгаз Енд Трейд АД
— Хебросгаз АД
— Централ газ АД
— Черноморска технологична компания АД
— Ямболгаз 92 АД
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Cseh Köztársaság

A földgáz- és hőenergia-szolgáltatási ágazatban szolgáltatást nyújtó valamennyi ajánlatkérő a
közbeszerzésről szóló,
módosított 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdésének a) és b)
pontja szerint Példák ajánlatkérőkre:
— RWE Transgas Net, s.r.o.
— Pražská plynárenská, a.s.
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— Severomoravská plynárenská, a.s.
— Plzeňská teplárenská, a.s.
— Pražská teplárenská a.s.
Dánia
— A „lov om varmeforsyning” 4. szakasza alkalmazásában kiadott engedély alapján földgáz- vagy hőenergia-elosztást

végző szervek, lásd az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2005. július 17-i 347. sz.
törvényt.

— A „lov om naturgasforsyning” 10. szakasza alkalmazásában kiadott engedély alapján földgázszállítást végző szervek, lásd
az említett törvényt egységes szerkezetbe foglaló 2006. május 8-i 1116. sz. törvényt.
— A 2006. április 25-i „bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af
kulbrinter” alapján földgázszállítást végző szervek.
— Az Energinet Danmark vagy az Energinet Danmark saját kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatai által a „lov om
Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3” alapján végzett földgázszállítás, lásd a 2004. december 20-i 1384. sz. törvényt

Németország
A legutóbb 2006. december 9-én módosított, 1998. április 24-i „Gesetz über die Elektrizitätsund Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)” 3. cikke (18) bekezdése értelmében más
vállalkozásokat energiával ellátó, energia-ellátóhá lózatot működtető, illetve tulajdonosként
energia-ellátóhálózat felett rendelkezési joggal rendelkező helyi önkormányzatok, közjogi
intézmények vagy közjogi intézmények társulásai, illetve állami tulajdonban lévő vállalkozások

Észtország
— A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.02.2007, 15, 76) 10. § (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56
332) 14. § alapján működő szervek:
— AS Kohtla-Järve Soojus
— AS Kuressaare Soojus
— AS Vőru
Soojus Írország
— Bord Gáis Éireann
— Más szervek, amelyek a „Gas Acts 1976 to 2002” rendelkezései alapján a Commission for Energy Regulationtól
földgázelosztásra vagy -szállításra vonatkozó engedélyt kaphatnak.
— Az „Electricity Regulation Act 1999” alapján engedéllyel rendelkező szervek, amelyek „kombinált hőenergia- és
elektromosáram-termelő erőmű” (Combined Heat and Power Plants) üzemeltetőiként hőenergia-elosztást végeznek

Görögország
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— A 2528/97., a 2593/98. és a 2773/99. sz. törvénnyel módosított 2364/95. sz. törvény alapján földgázszállítást és

-elosztást végző “Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.”.

— Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Spanyolország
— Enagas, S.A.
— Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
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— Gasoducto Al Andalus, S.A.
— Gasoducto de Extremadura, S.A.
— Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.
— Regasificadora del Noroeste, S.A.
— Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
— Transportista Regional de Gas, S.A.
— Unión Fenosa de Gas, S.A.
— Bilbogas, S.A.
— Compañía Española de Gas, S.A.
— Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A.
— Distribuidora Regional de Gas, S.A.
— Donostigas, S.A.
— Gas Alicante, S.A.
— Gas Andalucía, S.A.
— Gas Aragón, S.A.
— Gas Asturias, S.A.
— Gas Castilla – La Mancha, S.A.
— Gas Directo, S.A.
— Gas Figueres, S.A.
— Gas Galicia SDG, S.A.
— Gas Hernani, S.A.
— Gas Natural de Cantabria, S.A.
— Gas Natural de Castilla y León, S.A.
— Gas Natural SDG, S.A.
— Gas Natural de Alava, S.A.
— Gas Natural de La Coruña, S.A.
— Gas Natural de Murcia SDG, S.A.
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— Gas Navarra, S.A.
— Gas Pasaia, S.A.
— Gas Rioja, S.A.
— Gas y Servicios Mérida, S.L.
— Gesa Gas, S.A.
— Meridional de Gas, S.A.U.
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— Sociedad del Gas Euskadi, S.A.
— Tolosa Gas,
S.A. Franciaország
— Az 1946. április 8-i, módosított „Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz” alapján létrehozott és

működő Gaz de France

— A földgázszállító hálózatot üzemeltető GRT Gaz
— Az 1946. április 8-i, módosított „Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz” 23. cikkében említett,
gázelosztást végző szervek (vegyes gazdasági hátterű elosztóvállalatok, „régie”-k és más hasonló, regionális vagy helyi
önkormányzatok társulásaként létrejött szolgáltatók), pl.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg
— Hőenergia elosztását végző helyi önkormányzatok és társulásaik
Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny,
90/11) 6. cikkében
említett ajánlatkérők, amelyek közvállalkozások vagy ajánlatkérő szervek és meghatározott
szabályoknak megfelelően gáz- vagy hőenergia szállításával és elosztásával kapcsolatos
tevékenységet végeznek az energiatörvénnyel (Hivatalos Közlöny 68/01, 177/04, 76/07, 152/08,
127/10) összhangban kiadott, energiával kapcsolatos tevékenységek ellátására vonatkozó engedély
birtokában.

Olaszország
— A SNAM Rete Gas SpA, SGM e EDISON T. e S. földgázszállító vállalat
— Az 1925. október 15-i „Regio Decreto No2578”-cal, az 1986. október 4-i „D.P.R. No902”-vel és a 2000. május 23-i

„Decreto Legislativo No164” 14. és 15. cikkével elfogadott, a helyi és megyei
önkormányzatok által a közüzemi szolgáltatások felett gyakorolt közvetlen ellenőrzésre
irányadó jogiszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövege alapján működő földgázelosztó
szervek

— A „Norme sul contenimento dei consumi energici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali
elettriche alimentate con combustibili dagli idrocarburi” című, 1982. május 29-i 308. sz. törvény 10. cikke értelmében
lakossági hőenergia-elosztást végző szervek
— A lakosság számára hőenergia elosztását végző helyi önkormányzatok és társulásaik
— Azok a „Società di trasporto regionale”-k, amelyek díjszabását az „Autorità per l'energia elettrica ed il gas” jóváhagyta
Ciprus

Lettország
— Akciju sabiedrība „Latvijas gāze”
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— A helyi önkormányzatok azon közjogi szervezetei, amelyek a lakosság számára hőenergia-szolgáltatást nyújtanak
Litvánia
— Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos”
— A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikke (1) és
(2) bekezdésében foglalt követelményeket kielégítő, a Litván Köztársaság földgázról szóló törvénye (Hivatalos Közlöny
89-2743. sz., 2000.; 43-1626. sz., 2007.) alapján gázszállítási, -elosztási vagy -ellátási tevékenységet folytató egyéb
szervek
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— A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006.) 70. cikke (1) és
(2) bekezdésében foglalt követelményeket kielégítő, a Litván Köztársaság földgázról szóló törvénye (Hivatalos Közlöny
51-2254. sz., 2003.; 130-5259. sz., 2007.) alapján hőellátási tevékenységet folytató egyéb szervek

Luxemburg
— Société de transport de gaz SOTEG S.A.
— Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
— Service industriel de la Ville de Dudelange
— Service industriel de la Ville de Luxembourg
— Hőenergia-elosztást végző helyi önkormányzatok és társulásaik
Magyarország
— A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. szakaszának megfelelően, a földgázellátásról szóló

2003. évi XLII. törvény alkalmazásában kiadott engedély alapján földgázszállítást vagy -elosztást
végző szervek

— A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. szakaszának megfelelően, a távhőszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII. törvény alkalmazásában kiadott engedély alapján hőenergia-szállítást vagy -elosztást végző szervek

Málta
— Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)
Hollandia
— A „Gemeentewet” alkalmazásában tartományi hatóság által kiadott engedély („vergunning”) alapján gáz előállítását,

szállítását vagy elosztását végző szervek. Például: NV Nederlandse Gasunie

— A „Gemeentewet” vagy a „Provinciewet” alapján gázszállítással vagy -elosztással foglalkozó települési, illetve
tartományi szervek
— A lakosság számára hőenergia elosztását végző helyi önkormányzatok és társulásaik
Ausztria
— Az „Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. 1451-1935” és a módosított „Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I No 121/2000”

alapján gázszállítási- vagy gázelosztási engedéllyel rendelkező szervek

— A módosított „Gewerbeordnung, BGBl. No 194/1994” alapján hőenergiaszállítási- vagy –elosztási engedéllyel
rendelkező szervek
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Lengyelország

Az „ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne” értelmében vett energetikai
társaságok, köztük többek között a következők:
— Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu
— Europol Gaz S.A. Warszawa
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— Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
— Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze
— Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
— Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew
— Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa
— Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.Α., Tarnów
— OPEC Grudziądz Sp. z o.o.
— Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski
— Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.o.
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.
— Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa
— Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań
— Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.
— Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
— Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
— Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.
— Elektrociepłownia Zabrze S.A.
— Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugália

Az alábbi törvényeknek megfelelően gáz szállítását és elosztását végző szervek:
— „Decreto-Lei n.o 30/2006, de 15 de fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do
Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento,
transporte, distribuição e comercialização de gás natural”
— „Decreto-Lei n.o 140/2006, de 26 de julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcio
namento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades”
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Románia

— ’Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — S.A. Mediaș‘
— SC Distrigaz Sud S.A.
— E. ON Gaz România S.A.
— E.ON Gaz Distribuție S.A. — Societăți de distribuție locală
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Szlovénia

Az „Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99)” alapján gáz szállítását vagy elosztását végző
szervezek, valamint helyhatósági határozatok alapján hőenergia szállítását vagy elosztását végző
szervek:

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

5796245

Podjetje za oskrbo z energijo ogrevanje Piran d.o.o.

5926823

Jeko — In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo ener
gentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.
Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper — Capodistria

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks Občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, Energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor

2000

Maribor

5231787

Javno podjetje komunalna energetika NovaGorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne ener gije
d.o.o.

4228

Železniki
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Piran – Pirano

5545897

Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo in
prodajo toplotne energije, d.o.o.
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1430

Hrastnik

Mat. št.

Naziv

Poštna št.

Kraj

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in
vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge
storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Szlovákia

— A 656/2004. sz. törvénynek (Gyűjt.) megfelelően, engedély alapján gáz előállítását, elosztását, szállítását és tárolását,
valamint gázellátást végző vagy ilyen infrastruktúrát üzemeltető szervek
— A 657/2004. sz. törvénynek (Gyűjt.) megfelelően, engedély alapján hőenergia előállítását, elosztását, szállítását és tárolását,
valamint hőellátást végző vagy ilyen infrastruktúrát üzemeltető szervek

Például:

— Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finnország

A „maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000)” 3. fejezete 1. cikkének vagy 6.
fejezete 1. cikkének megfelelően, engedély alapján gázhálózati szállítórendszert üzemeltető és gáz
szállítását vagy elosztását végző közjogi vagy egyéb szervek, valamint valamint hőenergia
előállítását, szállítását vagy elosztását végző, illetve hálózatokba hőenergiát betápláló települési
szervek vagy állami vállalatok

Svédország
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— A „lagen (1978:160) om vissa rörledningar” alkalmazásában koncesszió alapján gáz vagy hőenergia szállítását, illetve
elosztását végző szervek

Egyesült Királyság

— A „Gas Act 1986” 7. szakasza (1) bekezdésében meghatározott, gáz szállítását végző állami szerv
— A „Gas (Northern Ireland) Order 1996” 8. cikke alapján gázellátást biztosító vállalkozónak minősülő személy
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— Azok a helyi önkormányzatok, amelyek olyan rögzített hálózatot bocsátanak rendelkezésre vagy üzemeltetnek, amely a
fogyasztók számára hőenergia előállításával, szállításával vagy elosztásával összefüggő szolgáltatást nyújt vagy fog
nyújtani
— Az „Electricity Act 1989” 6. szakasza (1) bekezdése a) pontja alapján engedéllyel rendelkező olyan személy, amelynek
engedélye tartalmazza a törvény 10. szakasza (3) bekezdése szerinti rendelkezéseket

VII. VASÚTI
SZOLGÁLTATÁSOK Belgium
— SNCB Holding/NMBS Holding
— Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische –Spoorwegen
— Infrabel

Bulgária

— Национална компания ‘Железопътна инфраструктура’
— ‘Български държавни железници’ ЕАД
— ‘БДЖ — Пътнически превози’ ЕООД
— ‘БДЖ — Тягов подвижен състав (Локомотиви)’ ЕООД
— ‘БДЖ — Товарни превози’ ЕООД
— ‘Българска Железопътна Компания’ АД
— ‘Булмаркет — ДМ’ ООД

Cseh Köztársaság

A vasúti szolgáltatások területén szolgáltatást nyújtó valamennyi ajánlatkérő a közbeszerzésről
szóló, módosított 137/2006. sz. törvény (Gyűjt.) 4. szakasza (1) bekezdése f) pontja szerint.
Példák ajánlatkérőkre:
— ČD Cargo, a.s.
— České dráhy, a.s
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— Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dánia

— DSB
— DSB S-tog A/S
— Metroselskabet I/S
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Németország

— Deutsche Bahn AG
— A legutóbb 2008. február 26-án módosított, 1993. december 27-i „Allgemeines Eisenbahngesetz” 2. cikke (1)
bekezdése alapján lakossági vasúti személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó egyéb vállalkozások

Észtország

— A közbeszerzésről szóló törvény (RT I 21.02.2007, 15, 76) 10. § (3) bekezdése és a versenytörvény (RT I 2001, 56
332) 14. § alapján működő szervek:
— AS Eesti Raudtee
— AS Elektriraudtee
Írország
— Iarnród Éireann [/Irish Rail]
— Railway Procurement Agency
Görögország
— „Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”) a 2671/98. sz. törvény alapján
— „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.”A 2366/95. sz. törvény alapján
Spanyolország
— Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)
— Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
— Eusko Trenbideak (Bilbao)
— Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)
— Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)
— Ferrocarril de Soller
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— Funicular de Bulnes
Franciaország
— Société nationale des chemins de fer français és egyéb, az 1982. december 30-i „Loi d'orientation des transports

intérieurs no 82-1153” II. címének 1. fejezetében említett, az utazóközönség rendelkezésére álló
vasúthálózatok

— A Réseau ferré de France, az 1997. február 13-i 97-135. sz. törvénnyel létrehozott állami tulajdonú társaság
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Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos
Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett közvállalkozások, amelyek meghatározott szabályoknak
megfelelően a lakosság számára nyújtott vasúti közlekedési szolgáltatás céljára hálózatokat
bocsátanak rendelkezésre vagy üzemeltetnek.

Olaszország

— Ferrovie dello Stato S. p. A. ideértve a le Società partecipate
— A „le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili”-ról szóló egységes
szerkezetbe foglalt törvényeket jóváhagyó, 1912. május 9-i 1447. sz. királyi rendelet 10. cikke szerinti koncesszió
alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó szervek, társaságok és vállalkozások
— A „Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione” című, 1949. június 4-i

410. sz. törvény 4. cikke alkalmazásában koncesszió alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó
szervek, társaságok és vállalkozások

— A „Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione” című,
1952. augusztus 2-i 1221. sz. törvény 14. cikke alkalmazásában koncesszió alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó
szervezetek, társaságok, vállalkozások és helyi önkormányzatok
— Az 1999. szeptember 20-i „decreto legislativo No400”-zal és a 2002. augusztus 1-jei „Legge No166” 45. cikkével
módosított, „Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9” című, 1997. november 19-i „decreto
legislativo No422” 8. és 9. cikke alapján tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó szervek, társaságok és vállal
kozások

Ciprus

Lettország

— Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”
— Valsts akciju sabiedrība „Vaiņodes dzelzceļš”

Litvánia

— Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai”
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— A Litván Köztársaság közbeszerzési törvénye (Hivatalos Közlöny 84-2000. sz., 1996.; 4-102. sz., 2006) 70. cikke (1) és (2)
bekezdésében foglalt követelményekkel összhangban a Litván Köztársaság vasúti fuvarozásról szóló törvénye (Hivatalos
Közlöny 72-2489. sz., 2004) alapján a vasúti szolgáltatások területén működő egyéb szervek

Luxemburg

— Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
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Magyarország

— A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 162–163. szakaszának és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvénynek megfelelően, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006 (VII. 11.) GKM
rendelet alapján lakossági vasúti szolgáltatásokat nyújtó szervek

Például:
— Magyar Államvasutak (MÁV)

Málta

Hollandia

A vasúti szolgáltatások területén működő, ajánlatkérő szervek. Például:
— Nederlandse Spoorwegen
— ProRail

Ausztria

— Österreichische Bundesbahn.
— Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH, valamint
— A módosított „Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957” alapján közlekedési szolgáltatások nyújtására jogosult szervek

Lengyelország

Az „ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r.” alapján működő, vasúti fuvarozási
szolgáltatásokat nyújtó szervek, többek között
a következők:
— PKP Intercity Sp. z o.o.
— PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
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— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
— „Koleje Mazowieckie — KM” Sp. z o.o.
— PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.
— PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugália

— A CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., a „Decreto-Lei n.o 109/77 do 23 de março 1977” alapján
— A REFER, E.P., a „Decreto-Lei n.o 104/97 de 29 de abril 1997” alapján
— A RAVE, S.A., a 2000. december 19-i „Decreto-Lei n.o 323-H/2000” alapján
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— A Fertagus, S.A., a 2005. április 13-i „Decreto-Lei n.78/2005” alapján
— A „Lei n.o 10/90 de 17 de março 1990” alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó állami szervek és közvállalkozások
— A „Lei n.o 10/90 de 17 de março 1990” alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások, amennyiben
különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkeznek

Románia

— Compania Națională Căi Ferate — CFR
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ‘CFR — Marfă’
— Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ‘CFR — Călători’

Szlovénia

Mat. št.

5142733

Naziv

Slovenske železnice, d. o. o.

Poštna št.

Kraj

1000

Ljubljana

Szlovákia

— A 152/1997. sz. törvénnyel (Gyűjt.) és a 259/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.) módosított 258/1993. sz. törvény (Gyűjt.) alapján
vasutat, kötélpályát és kapcsolódó létesítményeket üzemeltető szervek
— Az 58/1997. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 260/2001. sz. törvénnyel (Gyűjt.), a 416/2001. sz. törvénnyel és a 114/2004. sz.
törvénnyel (Gyűjt.) módosított 164/1996. sz. törvény (Gyűjt.), valamint a 2004. július 7-i 662. sz. kormány rendelet
alapján lakossági vasúti személyfuvarozási szolgáltatásokat nyújtó szervek

Például:
— Železnice Slovenskej republiky, a.s.
— Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finnország

— VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag
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Svédország

— A „järnvägslagen (2004:519)” és a „järnvägsförordningen (2004:526)” szerint vasúti szolgáltatásokat nyújtó közjogi
szervek
— A „lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik” alapján regionális vagy helyi vasútvonalakat
üzemeltető regionális vagy helyi közjogi szervek
— A „förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar” szerint kiadott engedély alapján vasúti szolgáltatásokat nyújtó
magánvállalkozások, amennyiben ez az engedély megfelel az uniós közüzemi irányelv 2. cikke (3) bekezdésének
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Egyesült Királyság

— Network Rail plc
— Eurotunnel plc
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Northern Ireland Railways Company Limited
— A Department of Transporttól vagy más, hatáskörrel rendelkező hatóságtól kapott különleges vagy kizárólagos
engedély alapján működő vasúti szolgáltatók

4. ALSZAKASZ

ÁRUK

E megállapodás VI. címe valamennyi árura kiterjed.

5. ALSZAKASZ

SZOLGÁLTATÁSOK

Az MTN.GNS/W/120 dokumentumban található általános szolgáltatáslista szerint meghatározott
alábbi szolgáltatásokat érinti *:

Tárgy

CPC-hivatkozási szám

Karbantartási és javítási szolgáltatások

6112, 6122, 633, 886

Szárazföldi szállítási szolgáltatások, beleértve a páncélozott járművel végzett
szolgáltatásokat és futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását

712 (kivéve 71235), 7512, 87304

Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai külde
mények szállítását

73 (kivéve 7321)

Szárazföldi és légi postai küldemények szállítása, kivéve a vasúti szállítást

71235, 7321

Távközlési szolgáltatások

752**
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Pénzügyi szolgáltatások

ex 81

a) Biztosítási szolgáltatások

812, 814

b) Banki és befektetési szolgáltatások***
Számítógépes és azzal kapcsolatos szolgáltatások

84
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Tárgy

CPC-hivatkozási szám

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások

862

Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások

864

Vezetési tanácsadási szolgáltatások és ezzel összefüggő szolgáltatások

865, 866****

Mérnöki szolgáltatások és integrált mérnöki szolgáltatások, várostervezési és 867
tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki ta
nácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások

Reklámszolgáltatások

871

Épülettakarítási és ingatlankezelési szolgáltatások

874, 82201–82206

Kiadói és nyomdai szolgáltatások eseti vagy szerződéses alapon

88442

Kipufogógáz-tisztítás

9404

Zajcsökkentés

9405

Táj- és természetvédelmi szolgáltatások

9406

Egyéb, máshová nem sorolt környezetvédelmi szolgáltatások

9409

Megjegyzések ehhez az alszakaszhoz
1. * Olyan közszolgáltatási koncessziók és szolgáltatások kivételével, amelyeket a szerveknek – egy kihirdetett törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés alapján – valamely más szervtől kell beszerezniük.
2. ** A beszédalapú telefon-, telex-, rádiótelefon-, személyi hívó és műholdas szolgáltatások kivételével.

3. ***
— A pénzintézeti vagy letéti szolgáltatások, szabályozott pénzügyi intézményekre irányuló felszámolási vagy vállalat
vezetői szolgáltatások, illetve államadósság értékesítéséhez, visszaváltásához és elosztásához kapcsolódó szolgál
tatások beszerzése vagy vásárlása kivételével, beleértve a hiteleket és az államkötvényeket, a kincstárjegyeket és más
értékpapírokat is.
— Svédországban a fizetések teljesítése állami intézmények számára és által a svéd posta által üzemeltetett Giro
rendszerben (Postgiro) történik.
4. **** A választottbírói és békéltetési szolgáltatások kivételével.
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5. Az ezen alszakaszban felsorolt bármely szolgáltatásnak az 1., 2. és 3. alszakasz alá besorolt ajánlatkérők általi
közbeszerzése olyan közbeszerzés, amelyre e megállapodás VI. címének rendelkezései alkalmazandóak az ecuadori
szolgáltató vonatkozásában, amennyiben Ecuador ugyanezen szolgáltatásokat felsorolta e megállapodás D szakaszának
5. alszakaszában.
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6. ALSZAKASZ

ÉPÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

A/ Építési
szolgáltatások:
Fogalommeghatározá
s:
Építési szolgáltatásra irányuló szerződés: olyan szerződés, amelynek célja bármilyen magas- vagy
mélyépítési munkák megvalósítása, az ideiglenes központi termékosztályozás 51. ágazata (a
továbbiakban: a CPC 51. ágazata) értelmében.
A CPC 51. ágazatának listája:
Az 51. ágazatban felsorolt összes
szolgáltatás. B/ Építési koncessziók:
Azokra az építési koncessziókra, amelyeket az 1. és 2. alszakaszban felsorolt szervek ítélnek
oda, és amelyek értéke 5 000 000 SDR vagy annál magasabb összeg, e megállapodás 175. cikke
(1) és (2) bekezdésében, valamint e
megállapodás 173., 174., 179., 190. és 294. cikkében megállapított nemzeti elbánás
elve vonatkozik. A CPC 51. ágazatának listája
Alágazat

Szakágazat

Alszakágazat

5. NEMZETGAZDASÁGI
ÁG

Cím

Megfelelő ISCIkód

ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK ÉS ÉPÍTKEZÉSEK: FÖLD

51. ÁGAZAT

ÉPÍTÉSI MUNKÁK
Építkezés előtti előkészítő munkák az építkezési te
rületen

511

5111

51110

Építkezési terület felmérése

4510

5112

51120

Bontási munkák

4510

5113

51130

Tereprendezési és eltakarítási munkák

4510

5114

51140

Földkitermelési és talajmozgatási munkák

4510
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5115

51150

Építkezési terület előkészítése mélyépítéshez

4510

5116

51160

Állványozás

4520

Építkezési munkák kivitelezése

512

5121

51210

Egy-/kétlakásos épületek építése

4520

5122

51220

Többlakásos épületek építése

4520
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Alágazat

Alszakágazat

5123

51230

Raktárak és ipari épületek építése

4520

5124

51240

Kereskedelmi épületek építése

4520

5125

51250

Szórakoztatási célú épületek építése

4520

5126

51260

Szállodák, éttermek és hasonló létesítmények épí
tése

4520

5127

51270

Oktatási létesítmények építése

4520

5128

51280

Egészségügyi létesítmények építése

4520

5129

51290

Egyéb célú épületek építése

4520

Építőmérnöki munkák

513
5131

51310

Autópályák (magasépítészeti autópályák kivételé
vel), utcák, utak, vasutak, repülőtéri kifutópályák
építése

4520

5132

51320

Hidak, magasépítészeti autópályák, alagutak és fel
szín alatti útpályák építése

4520

5133

51330

Vízi utak, kikötők, gátak és egyéb vízépítészeti léte
sítmények építése

4520

5134

51340

Csővezetékek, távközlési és villamosenergia-távve
zetékek (kábelek) építése

4520

5135

51350

Helyi csővezetékek és kábelvezetékek építése; járu
lékos tevékenységek

4520

5136

51360

Bányaipari és gyártólétesítmények építése

4520

Sport- és szabadidő-létesítmények építése

5137

514

Cím

Megfelelő ISCIkód

Szakágazat

51371

Stadionok és sportpályák építése

4520

51372

Egyéb sport- és szabadidő-létesítmények építése
(például uszodák, teniszpályák, golfpályák stb.)

4520

5139

51390

Máshol nem meghatározott vagy feltüntetett építé
szeti munkák

4520

5140

51400

Előre gyártott szerkezetek felállítása és összeszere
lése

4520

1760

Alágazat

Szakágazat

Alszakágazat

Cím

Megfelelő ISCIkód

Különleges szakipari építési munkák

515
5151

51510

Alapozás, beleértve a cölöpverést is

4520

5152

51520

Vízkútfúrás

4520

5153

51530

Tetőfedés és vízmentesítés

4520

5154

51540

Betonozás

4520

5155

51550

Acélszerkezetek hajlítása, felállítása (beleértve a he
gesztési munkákat is)

4520

5156

51560

Kőművesmunkák

4520

5159

51590

Egyéb különleges szakipari építési munkák

4520

Szerelési munkák

516
5161

51610

Fűtés, szellőztetés, légkondicionálás szerelése

4530

5162

51620

Vízvezeték- és lefolyócső-szerelés

4530

5163

51630

Gázszerelvények telepítése

4530

Villanyszerelési munkák

5164
51641

Villanyvezetékek és szerelvények szerelése

4530

51642

Tűzriasztó rendszer kiépítése

4530

51643

Riasztórendszerek kiépítése

4530

51644

Lakossági antenna szerelése

4530

51649

Egyéb villanyszerelési munkák

4530

5165

51650

Szigetelési munkák (villanyvezetékek, vízvezetékek,
fűtés, hang)

4530

5166

51660

Kerítés- és korlátépítési munkák

4530

5169

Egyéb szerelési munkák
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Alágazat

Szakágazat

Alszakágazat

Megfelelő ISCIkód

51691

Felvonó- és mozgólépcső-szerelés

4530

51699

Máshol nem meghatározott vagy feltüntetett egyéb
szerelési munkák

4530

Befejező építési munkák

517

518

Cím

5171

51710

Üvegezés és ablaküvegek behelyezése

4540

5172

51720

Vakolás

4540

5173

51730

Festés és mázolás

4540

5174

51740

Padlóburkolás és csempézés

4540

5175

51750

Egyéb padlóburkoló, falburkoló és tapétázási mun
kák

4540

5176

51760

Épületasztalos- és ácsmunkák

4540

5177

51770

Belsőépítészeti dekorációs munkák

4540

5178

51780

Díszítőelemek szerelése

4540

5179

51790

Egyéb befejező építési munkák

4540

5180

51800

Épületek és közmű létesítmények bontásához és
építéséhez szükséges berendezések bérbeadásával
kapcsolatos szolgáltatások, kezelő személyzettel

4550

7. ALSZAKASZ

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK, VALAMINT KITERJESZTÉSEK ÉS ELTÉRÉSEK

1. Általános megjegyzések:
a) E megállapodás VI. címe nem terjed ki: a mezőgazdasági támogatóprogramok és emberi élelmezési programok (például
élelmiszersegélyezés, beleértve a sürgős segítségnyújtást is) elősegítésére termelt mezőgazdasági termékek beszerzésére. E
megállapodás azonban kiterjed az Európai Unióban a legrászorulóbbakat támogató élelmiszersegé lyezési programok
keretében lefolytatott beszerzésekre, amennyiben e beszerzéseket egy, e megállapodás VI. címének hatálya alá tartozó
ajánlatkérő szerv végzi vagy azokat az ő nevében folytatják le.
b) E megállapodás VI. címe nem terjed ki a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megvételére, fejlesztésére,
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gyártására vagy közös gyártására vonatkozó beszerzésekre és a műsoridőre vonatkozó szerződésekre.
c) E megállapodás VI. címe nem terjed ki a közszolgálati koncessziókra.
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d) Az 1. és 2. alszakasz hatálya alá tartozó ajánlatkérők által az ivóvíz, a villamos energia, a gázelosztás és -szállítás, a
vasút, valamint a városi közlekedés, a kikötők és a repülőterek terén zajló tevékenységekhez kapcsolódóan odaítélt
szerződésekre a 3. alszakasz vonatkozik, az abban megállapított értékhatárokkal.
e) Finnország fenntartja álláspontját e megállapodás VI. címének az Åland-szigetekre (Ahvenanmaa) való
alkalmazását illetően.
2. Kiterjesztések:

A perui ajánlattevők vonatkozásában: az 5. alszakaszban a hatály a CPC teljes 94. ágazatára
kiterjed (Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások; fertőtlenítési és más környezetvédelmi
szolgáltatások).

3. Az értékhatárok kiszámításának módja:
a) Az értékhatárok kiigazítására kétéves időszakonként kerül sor; minden egyes kiigazítás január 1-jén lép hatályba, 2014.
január 1-jétől kezdődően.
b) az értékhatárok értékének kiszámítása az SDR–EUR átváltási árfolyamának a január 1-jétől kezdődő hatályú
felülvizsgálatot megelőző augusztus utolsó napján lejáró 24 hónapra számított átlagos napi értékén alapul. Az így
felülvizsgált értékhatárok értékét szükség esetén lekerekítik a legközelebbi ezer euróra. Ezen a módszeren adott esetben
az Uniós Fél és Kolumbia, Uniós Fél és Peru vagy az Uniós Fél és Equador változtathat a Kereskedelmi Bizottság
ülésének keretében, e megállapodás 12. cikke (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.”
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XIX.

MELLÉKLET

„D. SZAKASZ

ECUADOR

1. ALSZAKASZ
KÖZPONTI KORMÁNYZATI SZERVEK

A megállapodás VI. címe az ebben az alszakaszban felsorolt központi kormányzati szervekre
vonatkozik az alábbi áruk, szolgáltatások és építési szolgáltatások tekintetében, amennyiben a
beszerzések értéke – e megállapodás 173. cikke (6)–
(8) bekezdésének megfelelően – megegyezik az alábbi vonatkozó értékhatárokkal, vagy
magasabb azoknál: Áruk:
Értékhatár: 260 000 különleges lehívási jog – Special Drawing Rights (a továbbiakban: SDR) a
Megállapodás hatályba lépését követő ötéves időszakon át, és 130 000 SDR azt követően.
Szolgáltatások:
Értékhatár: 260 000 SDR a Megállapodás hatályba lépését követő ötéves időszakon át, és 130 000
SDR azt követően. Építési szolgáltatások:
Értékhatár: 6 000 000 SDR a Megállapodás hatályba lépését követő ötéves időszakon át, és 5
000 000 SDR azt követően.
A beszerzést végző szervek:

KÖZPONTI KORMÁNYZAT

1. Presidencia de la República
2. Vicepresidencia de la República

ÁLLAMTITKÁRSÁGOK

1. Secretaría Nacional de la Administración Pública
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2. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
3. Secretaría Nacional de Comunicación
4. Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR)
5. Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Secretaría del Agua
7. Secretaría de Inteligencia
8. Secretaría General de la Presidencia
9. Secretaría Nacional de Gestión de la Política
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KOORDINÁCIÓT ELLÁTÓ MINISZTÉRIUMOK

1. Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social
2. Ministerio de Coordinación de Patrimonio
3. Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos
4. Ministerio de Coordinación de la Política y Gob. Autónomos Descentralizados
5. Ministerio de Coordinación de la Política Económica
6. Ministerio de Coordinación de Seguridad
7. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
8. Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano

ÁGAZATI MINISZTÉRIUMOK (1)

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
2. Ministerio del Ambiente
3. Ministerio de Cultura y Patrimonio
4. Ministerio de Defensa Nacional
5. Ministerio del Deporte
6. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
7. Ministerio de Finanzas
8. Ministerio de Inclusión Económica y Social
9. Ministerio de Industrias y Productividad
10. Ministerio del Interior
11. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
12. Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
13. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
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14. Ministerio Comercio Exterior
15. Ministerio de Relaciones Laborales
16. Ministerio de Salud Pública
17. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
18. Ministerio de Transporte y Obras Públicas
19. Ministerio de Turismo
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20. Ministerio de Educación
21. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

ÁLLAMI BANKOK

1. Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE)
2. Banco del Estado (BEDE)
3. Corporación Financiera Nacional (CFN)
4. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)
5. Banco Nacional de Fomento (BNF)
6. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)
7. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)
8. Banco Central del Ecuador

EGYÉB INTÉZMÉNYEK

1. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
2. Servicio de Rentas Internas (SRI)
3. Servicio Nacional de Aduana (SENAE)
4. Servicio de Contratación de Obras (SECOB)
5. Autoridad Portuaria
6. Dirección Nacional de Aviación Civil
7. Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

EGYÉB ÁLLAMI SZERVEK

1. Asamblea Nacional
2. Consejo de la Judicatura
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3. Consejo Nacional Electoral
4. Corte Constitucional
5. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
6. Tribunal Contencioso Electoral
7. Fiscalía General del Estado
8. Defensoría Pública
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9. Defensoría del Pueblo
10. Contraloría General del Estado
11. Procuraduría General del Estado
12. Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos
13. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación – CONEA
14. Consejo Nacional de Zonas Francas – CONAZOFRA
15. Consejo Nacional de Telecomunicaciones
16. Superintendencia de Compañías
17. Superintendencia de Comunicación
18. Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria
19. Superintendencia de Poder de Control del Mercado
20. Superintendencia de Telecomunicaciones
21. Superintendencia de Bancos y Seguros
22. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
23. Cuerpo de Ingenieros del Ejército (csak békeidőben folyó építési eljárások tekintetében)

INTÉZMÉNYEK AZ OKTATÁSI SZEKTORBAN

1. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
2. Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional – CNCF
3. Escuela Politécnica del Ejército
4. Escuela Politécnica Nacional
5. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López
6. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo
7. Escuela Superior Politécnica del Litoral
8. Universidad Agraria del Ecuador
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9. Universidad Central del Ecuador
10. Universidad de Guayaquil
11. Universidad Estatal Amazónica
12. Universidad de Bolívar
13. Universidad Estatal de Cuenca
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14. Universidad Estatal de Milagro
15. Universidad Estatal del Sur de Manabí
16. Universidad Estatal Península de Santa Elena
17. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
18. Universidad Nacional de Chimborazo
19. Universidad Nacional de Loja
20. Universidad Politécnica Estatal del Carchi
21. Universidad Técnica de Ambato
22. Universidad Técnica de Babahoyo
23. Universidad Técnica de Cotopaxi
24. Universidad Técnica de Machala
25. Universidad Técnica de Manabí
26. Universidad Técnica de Quevedo
27. Universidad Técnica del Norte
28. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda
29. Instituto de Altos Estudios Nacionales.

Megjegyzések ehhez az alszakaszhoz
A Megállapodás VI. Címe nem alkalmazandó az alábbi esetekben:
1. MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
MINISTERIO DEL INTERIOR ÉS SECRETARÍA DE INTELIGENCIA: a honvédelmi, illetve közbiztonsági
szempontból szükséges stratégiai jellegű áruk beszerzése, valamint; az Egyesült Nemzetek Szervezete
központi termékosztályozásának (CPC) 2. szakasza (élelmiszertermékek, italok és dohány; textil-, ruházati
és bőrtermékek) alá sorolt áruknak a Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, az Ejército Nacional, az
Armada Nacional, a Fuerza Aérea Ecuatoriana és a Policía Nacional részére szánt beszerzése.
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2. MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, DE EDUCACION ÉS ANNAK
ALÁRENDELT, AHHOZ CSATOLT VAGY AZZAL EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEI, INTÉZMÉNYEI
VAGY KÖZIGAZGATÁSI SZERVEI: Az oktatási szervek kiépítésére vonatkozó szolgálatok (óvoda,
általános iskola és a középiskola) (többek között a Servicio de Contratación de Obras SECOB útján): tananyagok
szövegezése, dizájnja, nyomtatása, szerkesztése és megjelen tetése, valamint iskolai egyenruha beszerzése.
3. MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ÉS ANNAK ALÁRENDELT, AHHOZ
CSATOLT VAGY AZZAL EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEI, INTÉZMÉNYEI VAGY KÖZIGAZGATÁSI
SZERVEI: a CPC 2. szakasza (élelmiszer termékek, italok és dohány; textil-, ruházati és bőrtermékek) alá
sorolt áruknak a szociális támogatási programok céljából történő beszerzése.
4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA ÉS ANNAK
ALÁRENDELT, AHHOZ CSATOLT VAGY AZZAL EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEI, INTÉZMÉNYEI
VAGY KÖZIGAZGATÁSI SZERVEI: élelmiszerek, mezőgazdasági termeléshez felhasznált alapanyagok és
élőállat beszerzése a mezőgazdasági támogatási programokkal és élelmezési segélyekkel kapcsolatosan.

5. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. a választások és nyilvános konzultációk megszervezésének
előkészületeivel kapcsolatos beszerzések.

1774

2. ALSZAKASZ
A KÖZPONTINÁL ALACSONYABB SZINTŰ KORMÁNYZATI SZERVEK

E megállapodás VI. címe az ebben az alszakaszban felsorolt központinál alacsonyabb
szintű kormányzati szervekre vonatkozik az alábbi áruk, szolgáltatások és építési
szolgáltatások tekintetében, amennyiben a beszerzések értéke – E megállapodás 173. cikke
(6)–(8) bekezdésének megfelelően – megegyezik az alábbi vonatkozó értékhatárokkal vagy
magasabb azoknál:
Áruk:
Értékhatár: 350 000 SDR a Megállapodás hatályba lépését követő ötéves időszakon át, és
200 000 SDR azt követően. Szolgáltatások:
Értékhatár: 350 000 SDR a Megállapodás hatályba lépését követő ötéves időszakon át, és
200 000 SDR azt követően. Építési szolgáltatások:
Értékhatár: 6 000 000 SDR a Megállapodás hatályba lépését követő ötéves időszakon
át, és 5 000 000 SDR azt követően.
A beszerzést végző szervek:
1. Valamennyi Gobiernos Autónomos Provinciales
2. Valamennyi Gobiernos Autónomos Provinciales

Megjegyzések ehhez az alszakaszhoz
E megállapodás VI. címe nem terjed ki a Gobiernos Autónomos Parroquiales által
lefolytatott beszerzésekre.

3. ALSZAKASZ
AZ E CÍM HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ EGYÉB SZERVEK
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E megállapodás VI. címe az ebben az alszakaszban felsorolt egyéb kormányzati
szervekre vonatkozik az alábbi áruk, szolgáltatások és építési szolgáltatások tekintetében,
amennyiben a beszerzések értéke – e megállapodás 173. cikke (6)–(8)bekezdésének megfelelően –
megegyezik az alábbi vonatkozó értékhatárokkal vagy magasabb azoknál:

Áruk:
Értékhatár: 400 000 SDR
Szolgáltatások: Értékhatár:
400 000 SDR Építési
szolgáltatások:
Értékhatár: 6 000 000 SDR a Megállapodás hatályba lépését követő ötéves időszakon
át, és 5 000 000 SDR azt követően
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A beszerzést végző szervek:
Eltérő rendelkezés hiányában e megállapodás VI. címe az alábbiakban felsorolt nemzeti
közvállalkozásokra vonatkozik.

A VÉGREHAJTÓ ÁG KÖZVÁLLALKOZÁSAI

1. Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP
2. Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP
3. Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT EP
4. Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP.
5. Empresa Nacional Minera – ENAMI EP
6. Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos – PETROAMAZONAS EP
7. Empresa Pública Cementera del Ecuador EP
8. Empresa Pública Correos del Ecuador – CDE E.P.
9. Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador – ESTRATEGICO EP
10. Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP – PETROECUADOR
11. Empresa Pública de Innovación y Comercialización INVENTIO-ESPOL EP
12. Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – EP FLOPEC
13. Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador – TAME EP
14. Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP
15. Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP
16. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – COCASINCLAIR EP
17. Hidroeléctrica del Litoral – HIDROLITORAL E.P.
18. HIDROESPOL E.P
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19. Infraestructuras Pesqueras del Ecuador Empresa Pública – IPEEP
20. Transportes Navieros Ecuatorianos
21. Yachay EP
22. Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP
23. Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos
24. Ecuador T.V. EP
25. Fabricamos Ecuador EP
26. Unidad Nacional de Almacenamiento EP
27. Empresa Pública Técnica Vehicular
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28. Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.
29. Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
30. Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.
31. Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.
32. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
33. Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A.
34. Empresa Eléctrica Azogues C.A.
35. Hidromira Carchi S.A.
36. Hidroagoyán S.A.
37. Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales
38. Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil
39. Empresa Metropolitana de Aseo – EMASEO
40. Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Pública
41. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito
42. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato
43. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pujili – EMAPAP
44. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba – EMAPAR
45. Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico del Cantón Pedro Moncayo, EMASA-PM.
46. Empresa Municipal de Aseo de Cuenca
4.

ALSZAKASZ
ÁRUK

E megállapodás VI. címe az 1–3. alszakaszban felsorolt szervek által beszerzett
valamennyi árura vonatkozik az adott alszakaszok vonatkozó megjegyzéseiben, valamint a
7. alszakasz általános megjegyzéseiben található kikötésekkel.
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Megjegyzések ehhez az alszakaszhoz
A Megállapodás VI. címe nem alkalmazandó a kutatási és fejlesztési szolgáltatások
végrehajtásához szükséges áruk vagy a következő áruk beszerzésére, amelyek az alábbi
besorolásoknak felelnek meg:
A CPC 12. ágazata
(kőolaj és földgáz). A
CPC 333. alágazata
(ásványolajok)
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A CPC 334. alágazata (földgáz és gázhalmazállapotú más szénhidrogén) A CPC 341.
alágazata (szerves vegyi alapanyagok)

5.

ALSZAKASZ

SZOLGÁLTATÁSOK, KIVÉVE ÉPÍTÉS

E megállapodás VI. címe kizárólag az MTN.GNS/W/120 dokumentumban felsorolt, ebben
az alszakaszban feltüntetett, az 1–3. alszakaszban felsorolt szervek által beszerzett, az
1–3. alszakaszok vonatkozó megjegyzései, valamint a 7. alszakasz
általános
megjegyzései alá tartozó szolgáltatásokra alkalmazandó:

Tárgy

CPC-hivatkozási szám

Közúti szállítás

712, 744, 87304

Tengeri szállítás

721, 745

Vasúti szállítás

711, 743

Csővezetékes szállítás

713

Belvízi szállítás

722

Kommunikációs szolgáltatások

752, 7512, 754

Karbantartási és javítási szolgáltatások

633, 6122, 886, 6112

Szálláshely-szolgáltatás

641, 643

Áramszolgáltatás és vezetékes gázszolgáltatás

691
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Légi szállítás

73, 746
Kivéve az alábbi alszakágazatokat:
— 7321 (Postai küldemények légi szállítása), valamint
— 7462 (Légiforgalmi irányító szolgálat)

Valamennyi szállítási módozatot kiegészítő szolgáltatások

741, 742, 748

Utazásközvetítés és utazásszervezés

7471

Biztosítással, nyugdíjalappal kapcsolatos egyéb kiegészítő
szolgáltatás

814

Tárgy

CPC-hivatkozási szám

Gépek és berendezések kizárólag kezelőszemélyzet nélküli
kölcsönzése
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83106, 83107, 83108, 83109

Személyi használatú és háztartási cikk kölcsönzése

83202, 83203, 83204, 83209

Számítástechnikai és kapcsolódó szolgáltatások

841, 843, 844, 845, 849

Könyvelői szolgáltatások

8622

Adótanácsadás

863

Piackutatási szolgáltatások

86401

Üzletviteli tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások

866
Kivéve 86602 alszakágazat Választottbírói és békéltetési
szolgáltatások

Integrált mérnöki szolgáltatások

8673 15 év elteltével

Reklámügynökségi szolgáltatások

871 10 év elteltével

Épülettakarítási és ingatlankezelési szolgáltatások díj ellen
ében vagy szerződéses alapon

874, 822

Mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz és erdőgazdálkodás hoz 881, 882, 883, 884
kapcsolódó szolgáltatások, valamint halászattal kap csolatos
szolgáltatások; bányászattal kapcsolatos szolgálta tások;
Feldolgozóiparhoz kapcsolódó szolgáltatások, kivéve a
fémtermékek gyártását.

Csomagolási szolgáltatások – Kiadói és nyomdai szolgálta
tások

876, 88442

Egyéb üzleti szolgáltatások

8790
(kivéve 87901, 87902)

Állatorvosi szolgáltatások

932

Környezetvédelmi szolgáltatások: Kipufogógáz-tisztítási 9404, 9405, 9406, 9409
szolgáltatások; zajcsökkentési szolgáltatások; táj- és termé
szetvédelmi szolgáltatások; egyéb, máshová nem sorolt
környezetvédelmi szolgáltatások
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6. ALSZAKASZ
ÉPÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Építési szolgáltatások
E megállapodás VI. címe az 1–3. alszakaszban felsorolt szervek által beszerzett, a CPC
51. ágazatába foglalt, az adott alszakaszok vonatkozó megjegyzései, valamint a 7.
alszakasz általános megjegyzései, valamint az ezen alszakasz alá tartozó valamennyi
építési szolgáltatásra alkalmazandó.

A CPC 51. ágazata alá besorolt szolgáltatások jegyzéke
Alágazat

Szak-ágazat

Cím

Alszak-ágazat

5. SZAKASZ

ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK ÉS ÉPÍTKEZÉSEK; FÖLD

51. ÁGAZAT

ÉPÍTÉSI MUNKÁK
Építkezés előtti előkészítő munkák az építkezési területen

511

5111

51110

Építkezési terület felmérése

5112

51120

Bontási munkák

5113

51130

Tereprendezési és eltakarítási munkák

5114

51140

Földkitermelési és talajmozgatási munkák

5115

51150

Bányászati terület előkészítése (kivéve a kőolaj és a földgáz kiterme
lést, amely az F042 alá van besorolva)

5116

51160

Állványozás
Építkezési munkák kivitelezése

512

5121

51210

Egy-/kétlakásos épületek építése

5122

51220

Többlakásos épületek építése

5123

51230

Raktárak és ipari épületek építése
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5124

51240

Kereskedelmi épületek építése

5125

51250

Szórakoztatási célú épületek építése

5126

51260

Szállodák, éttermek és hasonló létesítmények építése

A CPC 51. ágazata alá besorolt szolgáltatások jegyzéke
Alágazat

Alszak-ágazat

5127

51270

Oktatási létesítmények építése

5128

51280

Egészségügyi létesítmények építése

5129

51290

Egyéb épületek építése
Építőmérnöki munkák

513

514

515

Cím

Szak-ágazat

5131

51310

Autópályák (magasépítészeti autópályák kivételével), utcák, utak, va
sutak, repülőtéri kifutópályák építése

5132

51320

Hidak, magasépítészeti autópályák, alagutak és felszín alatti útpályák
építése

5133

51330

Vízi utak, kikötők, gátak és egyéb vízépítészeti létesítmények építése

5134

51340

Csővezetékek, távközlési és villamosenergia-távvezetékek (kábelek)
építése

5135

51350

Helyi csővezetékek és kábelvezetékek építése; járulékos tevékenységek

5136

51360

Bányaipari létesítmények építése

5137

51370

Sport- és szabadidő-létesítmények építése

5138

51380

Kotrási szolgáltatások

5139

51390

Máshol nem meghatározott vagy feltüntetett építészeti munkák

5140

51400

Előre gyártott szerkezetek felállítása és összeszerelése

Különleges szakipari építési munkák

1785

5151

51510

Alapozás, beleértve a cölöpverést is

5152

51520

Vízkútfúrás

5153

51530

Tetőfedés és vízmentesítés

5154

51540

Betonozás

5155

51550

Acélszerkezetek hajlítása, felállítása (beleértve a hegesztési munkákat is)

A CPC 51. ágazata alá besorolt szolgáltatások jegyzéke
Alágazat

Cím

Szak-ágazat

Alszak-ágazat

5156

51560

Kőművesmunkák

5159

51590

Egyéb különleges szakipari építési munkák
Szerelési munkák

516

5161

51610

Fűtés, szellőztetés, légkondicionálás szerelése

5162

51620

Vízvezeték- és lefolyócső-szerelés

5163

51630

Gázszerelvények telepítése
Villanyszerelési munkák

5164

51641

Villanyvezetékek és szerelvények szerelése

51642

Tűzriasztó rendszer kiépítése

51643

Riasztórendszerek kiépítése

51644

Lakossági antenna szerelése

51649

Egyéb villanyszerelési munkák

5165

51650

Szigetelési munkák (villanyvezetékek, vízvezetékek, fűtés, hang)

5166

51660

Kerítés- és korlátépítési munkák
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Egyéb szerelési munkák

5169

51691

Felvonó- és mozgólépcső-szerelés

51699

Egyéb szerelési munkák
Befejező építési munkák

517

5171

51710

Üvegezés és ablaküvegek behelyezése

5172

51720

Vakolás

5173

51730

Festés és mázolás

1787

A CPC 51. ágazata alá besorolt szolgáltatások jegyzéke
Alágazat

518

Cím

Szak-ágazat

Alszak-ágazat

5174

51740

Padlóburkolás és csempézés

5175

51750

Egyéb padlóburkoló, falburkoló és tapétázási munkák

5176

51760

Épületasztalos- és ácsmunkák

5177

51770

Belsőépítészeti dekorációs munkák

5178

51780

Díszítőelemek szerelése

5179

51790

Egyéb befejező építési munkák

5180

51800

Épületek és közmű létesítmények bontásához és építéséhez szükséges
berendezések bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatások, kezelő sze
mélyzettel

Megjegyzések ehhez az alszakaszhoz
1. Egy beszerzést végző ecuadori szerv közutak és autópályák építésére, karbantartására és felújítására irányuló
építési szolgáltatások beszerzése esetén feltételként szabhatja meg a vidéki térségekben lakó helyi személyzet
alkalmazását a foglalkoztatás előmozdítása és az életkörülmények javítása érdekében az ilyen térségekben.
2. Azokra az építési koncessziós szerződésekre, amelyeket az 1. és 2. alszakaszban felsorolt beszerzést végző
szervek ítélnek oda, e megállapodás 175. cikke (1) és (2) bekezdésében megállapított nemzeti elbánás elve,
valamint e megállapodás 173., 174., 179., 190. és 294. cikke vonatkozik.
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7. ALSZAKASZ
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. E MEGÁLLAPODÁS VI. CÍME NEM TERJED KI A KÖVETKEZŐKRE:
a) áruknak vagy szolgáltatásoknak a védelmi és a közbiztonsági ágazatban a Fuerzas Armadas, a Policía Nacional
vagy a Secretaría Nacional de Inteligencia általi beszerzése, amelyek a nemzetvédelem és a közbiztonság
szempontjából stratégiai jellegűek;
b) közbeszerzési programok vagy eljárások a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (mikro- és kkv-k), illetve az
Actores de la Economía Popular y Solidaria-k (AEPYS) (népi és szolidaritási gazdasági szereplők) számára
fenntartva, feltéve, hogy ezek az AEPYS-ek megfelelnek az azonos méretre vonatkozó kritériumoknak,
amelyeket a mikro- és kkv-k számára előírnak, hogy azokat kkv-nak lehessen minősíteni.
c) áruk beszerzése az élelmezésisegély-programok tekintetében;
d) a Galápagos-szigeteken található közigazgatási intézmények által végzett beszerzések, amelyek ezt az adott
régiót érintik;
e) az Ecuadori Köztársaság diplomáciai képviseletei által, azok működése céljából lefolytatott áruk, szolgáltatások
és építési beruházások beszerzése vagy megvásárlása;
f) egy ecuadori szervnek egy másik ecuadori szervnél lefolytatott beszerzései.
2. TECHNOLÓGIAI SZÉTVÁLASZTÁS (1):

Az e megállapodás hatályba lépését követő ötéves időszakra vonatkozóan, az 1., 2. és
3. alszakaszokban felsorolt beszerzést végző szervek számára a közbeszerzések
tekintetében kötelezően előírhatják a hazai tartalmat az ecuadori Servicio Nacional de
Contratación Pública (SERCOP) által meghatározott módszertan alapján elvégzett
technológiai szétválasztási tanulmány értelemében. Ezeknek a követelményeknek objektív
és egyértelműen meghatározott feltételek formáját kell öltenie a közbeszerzési szerződések
odaítélésére irányuló közbeszerzési eljárásokban.
A beszerzést végző szervek megjelölik a hazai tartalom meglétére vonatkozó feltételeket a
tervezett beszerzésről szóló hirdetményben és részletesen pontosítják azokat az ajánlattételhez
szükséges dokumentumokban.
Az ilyen feltételeknek csak az árukra és építési szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési
eljárásokra kell kiterjedniük és nem léphetik túl a szerződés összértékének 40 százalékát.
3. AZ ÉRTÉKHATÁROK KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA

Az értékhatárok kétéves időközönként kerülnek kiigazításra; minden egyes kiigazítás
január 1-jével lép hatályba, 2018. január 1-jével kezdődően.
Az értékhatárok értékének kiszámítása az SDR–amerikai dollár átváltási árfolyamának a
január 1-jétől kezdődő hatályú felülvizsgálatot megelőző augusztus utolsó napján lejáró
24 hónapra számított átlagos napi értékén alapul. Az így felülvizsgált értékhatárok
értékét szükség esetén lekerekítik a legközelebbi ezer dollárra. Ezen a módszeren az Uniós
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Fél és Ecuador is változtathat a Kereskedelmi Bizottság ülésének keretében, e
megállapodás 12. cikke (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
4. ECUADORI HATÓSÁGOK E MEGÁLLAPODÁS 190. CIKKÉNEK ALKALMAZÁSÁBAN

A Megállapodás 190. cikkének (6) bekezdése alkalmazásában Ecuador esetében a Tribunal
Contencioso Administrativo, a SERCOP tekintendő pártatlan hatóságnak. A SERCOP egy
olyan független testület, amely hatáskörrel rendelkezik az e megállapodás 190. cikk (7)
bekezdése a) pontjában említett ideiglenes intézkedések megállapítására a közbeszerzési
eljárásokban, valamint a szerződéseknek kizárólag olyan közbeszerzési eljárásokban történő
odaítélésére, amelyek a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública hatálya
alá tartoznak (A nemzeti közbeszerzési rendszerről szóló sarkalatos törvény).
(1) Valamennyi minisztériumra, azok alárendelt és azokhoz kapcsolt szerveire,
intézményeire vagy közigazgatási szerveire vonatkozik, a 3. alszakaszban felsorolt
közvállalkozások kivételével.
(1) Technológiai szétválasztás a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(A nemzeti közbeszerzési rendszerről szóló sarkalatos törvény) 6. cikkének (10)
bekezdésében említett meghatározás szerint.”

XX. MELLÉKLET

„ECUADOR ÉS AZ UNIÓS FÉL KÖZÖS NYILATKOZATAI

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
A Felek újólag megerősítik a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól
szóló WTO-egyezmény (a továbbiakban: TRIPS-megállapodás) szerinti jogokat és
kötelezettségeket.
Legkésőbb e megállapodás hatálybalépésének napján Ecuador díjakat és igazgatási
költségeket ró ki a szellemitulajdonjogok nyilvántartásba vétele és frissítése érdekében a
TRIPS-megállapodás 62. cikke (4) bekezdésének megfelelően, melyek mértéke hasonló a
többi WTO-tag szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal foglalkozó hivatalai által
meghatározott díjakhoz. Ecuador vállalja, hogy nemzeti elbánást biztosít a
szellemitulajdon-jogok védelme iránti kérelmeknek a TRIPS-megállapodásnak, és
különösen annak 3. cikkének és 27. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

A Felek újólag megerősítik elkötelezettségüket a 2001. november 14-én a WTO dohai
miniszteri konferenciája által elfogadott, a TRIPS-megállapodásról és a
Közegészségről szóló Nyilatkozat iránt, valamint a Felek azon jogát, hogy igénybe
vegye a TRIPS-megállapodás azon rendelkezéseit, amelyek rugalmasságot biztosítanak a
közegészség védelme céljából. A kötelező engedélyek kibocsátásának eljárását illetően
Ecuador garantálja a teljes megfelelést a TRIPS-megállapodás és különösen annak 31.
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cikke kötelező engedélyek kibocsátására vonatkozó rendelkezéseivel és feltételeivel,
jogrendszerének keretein belül.
Ecuador garantálja a TRIPS-megállapodás 61. cikke által létrehozott kötelezettségekkel való
teljes megfelelést.
A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás 257. cikke által létrehozott
szellemi tulajdonnal foglalkozó albizottság keretében felülvizsgálják Ecuador azon
érdekét, hogy a nem mezőgazdasági földrajzi árujelzőkre is ugyanolyan szintű védelmet
alkalmazzon, mint a borokra, ízesített borokra, szeszes italokra, mezőgazdasági termékekre
és élelmiszerekre. Ha az Európai Unió konkrét jogszabályt fogad el a nem mezőgazdasági
földrajzi árujelzők védelmére, a fenti felülvizsgálatnak figyelembe kell vennie ezt az új jogi
helyzetet.
Piacra jutás
Ecuador folytathatja az alább felsorolt intézkedések alkalmazását, beleértve azok
módosítását és szabályozását, amennyiben az említett módosítások és szabályozások nem
teremtenek diszkriminatív vagy a kereskedelmet erősebb mértékben korlátozó feltételeket.
a) A megállapodás hatálybalépését követő második év végéig az alkoholtartalmú italokra kivetett adók
alkalmazásával kapcsolatos intézkedések az Ecuador hivatalos lapjának 2011. november 24-i 583.
számában közzétett Ley de Fomento Ambiental Optimización de Ingresos del Estado 10. és 12. cikkének
megfelelően, valamint az Ecuador hivatalos lapjának 2013. augusztus 12-i 56. számában közzétett Ley
Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo-nak megfelelően. A fenti időponttól kezdve az
intézkedéseknek összhangban kell állniuk a III. cím (Árukereskedelem) 1. fejezetével (Az áruk piacra jutása), és
különösen annak 21. cikkével.
b) A használt ruhák, használt lábbelik és használt járművek importjára vonatkozó intézkedések (182. sz.
COMEXI-határozat, 51. sz. COMEX-határozat. E megállapodás hatálybalépése után öt évvel felülvizsgálják
ezen intézkedések fenntartásának szükségességét.”
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