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Kiviteli tilalom alá eső termékek jegyzéke 

VTSZ Termék megnevezés 

3006 10 Gyógyszerészeti termék; Steril sebészeti catgut sebészeti 

fonal 

3006 40 000 0 Fogászati cement és tömőanyagok, csontpótló cementek 

3006 70 000 0 Humán vagy állatgyógyászati felhasználásra szánt gél, 

készítmény, amelyet sebészeti műtéteknél vagy fizikai 

vizsgálatoknál a test egyes részein síkosító anyagként a test 

és az orvosi műszer között közvetítő anyagként alkalmaznak 

3815 19 900 0 Más, "Rögzített" katalizátorok, a nikkel vagy nemesfém 

tartalmúak, valamint a magnézium-szilikát hordozóra vitt, 

max. 10 mikron szemcseméretű, 90% feletti oxidkeverék-

tartalmú terméket 

4416 00 000 0 Kádáripari termékek és azok elemei fából 

 Malomkövek, köszörűkövek, köszörűkorongok és 

hasonló termékek tartószerkezetek nélkül, 

köszörüléshez, élezéshez, polírozáshoz, 

vagy vágáshoz, kövek kézi élezéshez ill. 

fényezők és részeik természetes kőből, 

agglomerált természetes vagy mesterséges 

csiszolóanyagok vagy kerámiák, más anyagok alkatrészeiből 

vagy anélkül összeszerelve 

 

7017 Kalibrált vagy kalibrálatlan laboratóriumi, gyógyszerészeti, 

illetve egészségügyi üvegáruk 

7309 00 Tartály, ciszterna és más tárolóedény vasból vagy acélból, 

több mint 300 liter űrtartalommal, bármilyen anyag 

tárolására tárolására (kiv. a sűrített vagy folyékony gáz 

tárolására készítettet) 

7304 23 000 Más fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz 

7310 10 000 0 Tartály, hordó, dob, kanna, doboz és hasonló edény vasból 

vagy acélból, min. 50, de max. 300 liter űrtartalommal 

bármilyen anyag tárolására (kiv. a sűrített vagy folyékony 

gáz tárolására készítettet) 

7311 00 Tartályok  sűrített vagy folyékony gáz tárolására 

8205 Más helyen nem említett kéziszerszámok (beleértve a 

gyémánt üvegvágókat is), forrasztólámpák; satu, bilincs és 

hasonlók, 

kivéve a szerszámgépek tartozékait és alkatrészeit, ill. 

vízsugaras vágógépeket; üllők; hordozható kovácstűzhelyek; 

kézi vagy lábmeghajtású, tartószerkezettel ellátott 

köszörűkorongok  

8207 Cserélhető munkaeszközök kéziszerszámokhoz 

mechanikus hajtással vagy anélkül, vagy szerszámgépekhez 

(pl. préselésre, lyukasztásra, menetvágásra, fúrásra,  

marásra, esztergálásra vagy csavarozásra), 
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beleértve a fémhúzáshoz vagy extrudáláshoz használt, kőzet 

és talajfúró szerszámokat 

 

8208 Kések és vágópengék gépekhez vagy mechanikusokhoz 

szerkezetekhez 

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

cermetből 

8401 Atomreaktorok; fűtőelemek (üzemanyag-rudak), 

nem besugárzott, atomreaktorokhoz; berendezések és 

izotópleválasztó eszközök 

8402 Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony 

nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára 

szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán 

8403 Központi fűtésű kazánok, kivéve a 8402-es árucsoporthoz 

tartozó tételek 

8404 Segédberendezések a 8402-es és 8403-as árucsoportokhoz 

tartozó kazánhoz; kondenzátorok gőz- vagy egyéb gőzt 

fejlesztő energiaegységekhez  

8405 Gázfejlesztő, vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel 

vagy anélkül; acetilén gázfejlesztő és hasonló gázfejlesztő 

generátor, tisztítóberendezéssel vagy anélkül 

8406 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) 

8407 Szikragyújtású, belsőégésű dugattyús vagy forgódugattyús 

járműmotor 

8408 Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel 

vagy féldízel) 

8409 Alkatrészek, kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 

árucsoportokhoz tartozó motorokhoz 

8410 Vízturbinák, vízikerekek és ezek szabályozói 

8411 Sugárhajtású és legcsavaros turbinák, egyéb gázturbinák 

8412 Motor és egyéb erőgép 

8413 Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; 

folyadékemelő (elevátor)  

8414 Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor 

és ventilátor; elszívóvagy visszavezető kürtő beépített 

ventilátorral, szűrővel i 

8415 Légkondicionáló egységek, motorral és műszerekkel 

felszerelt ventilátorral, beleértve a klímaberendezések, 

amelyeknél a páratartalmat nem tudják szabályozni 

 

8416 Égőfej (-rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag 

vagy gáz- elégetésére; mechanikus tüzelőberendezés 

beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus 

hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket 

8417 Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a 

hamvasztó kemencét 

is, az elektromos működésű kivételével 

8418 Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy 

fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; 
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hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló 

berendezés kivételével 

8419 Gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos 

fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, a 8514 vtsz. alá 

tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet-

változás mint pl. melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, 

újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, 

elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás vagy hűtés által 

való kezelésére, a háztartási gép és készülék kivételével; 

átfolyós vagy tárolós, nem elektromos 

vízmelegítő 

8420 Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a 

fém- vagy üveghengermű kivételével 

8421 Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék 

vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék 

8422 Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy 

szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy 

más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló 

gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály 

dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép 

(beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital 

szénsavazására szolgáló gép 

8423 Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg 

kivételével) beleértve a súllyal működtetett számláló vagy 

ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez 

8424 Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására 

szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen 

tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok- 

vagy gőzszóró és hasonló gép 

8425 Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; 

csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő 

8426 Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, 

terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra 

8427 Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy 

szállítószerkezettel 

8428 Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, 

mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya) 

8429 Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, 

földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas 

rakodógép, döngölőgép és úthenger 

8430 Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, 

egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, 

tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; 

cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró 

8431 Kizárólag vagy elsősorban a 8425-8430 vtsz. alá tartozó 

gépek alkatrésze 

8432 Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági talaj-

előkészítésre vagy megmunkálásra szolgáló gépek 
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8433 Mezőgazdasági kultúrák betakarításra vagy cséplésére 

szolgáló gépek vagy berendezések, beleértve a széna és 

szalmabálázókat; kaszák vagy fűnyírók;  tojás-, gyümölcs- 

vagy más mezőgazdasági termék tisztító-, válogató- vagy 

osztályozógép, kivéve a 8437-es árucsoportba tartozó 

gépeket 

8434 Fejőgépek és tejfeldolgozó berendezések 

8435 Bor, almabor, gyümölcslé és hasonló ital készítésére prés, 

zúzó és hasonló gép 

8436 Mezőgazdasági, kertészeti, erdőgazdálkodási, baromfi- vagy 

méhészeti berendezések, beleértve a magvak csíráztatására 

szolgáló berendezéseket mechanikus vagy fűtőberendezések 

ellátva; baromfi inkubátorok és broodlerek 

8437 Gabona, mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, 

válogatására vagy osztályozására szolgáló gép; gabona vagy 

szárított hüvelyes feldolgozására szolgáló vagy malomipari 

gép, a mezőgazdasági jellegű gép kivételével 

8438 Ebben az árucsoportban más vtsz. alá nem osztályozható 

élelmiszer vagy ital ipari előkészítésére vagy előállítására 

szolgáló gép, az állati vagy kötött növényi zsír vagy olaj 

kivonására vagy előkészítésére szolgáló gép kivételével 

8439 Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton 

előállítására vagy kikészítésére szolgáló gép 

8440 Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is 

8441 Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására 

szolgáló más gép, beleértve mindenfajta vágógépet 

8442 Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek 

előállítására vagy gyártására szolgáló gép, készülék és 

felszerelés (a 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgép 

kivételével); nyomólapok, nyomóhengerek és más 

nyomóalkatrészek; nyomdaipari célra előállított lapok, 

hengerek és litográfiai kő 

(például csiszolt, szemcsézett vagy polírozott) 

8443 Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és 

más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével 

működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, 

kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai 

8444 Műszálak vágására, extrudálására és húzására szolgáló 

gépek 

8445 Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- 

vagy sodrógép és textilfonalak készítésére szolgáló más gép; 

csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó is), továbbá a 8446 

vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gépeken használható 

textilfonalak előkészítésére szolgáló gép 

8446 Szövőgép (szövőszék) 

8447 Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, 

csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy hálókészítő és -

csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép 
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8448 A 8444-8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (pl. 

nyüstösgép, Jacquard-gép, önműködő indító- és 

leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy 

elsősorban e vtsz. vagy a 8444-8447 vtsz. alá tartozó gép 

alkatrésze és tartozéka 

8449 Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt 

textília gyártására vagy kikészítésére szolgáló gép, beleértve 

a nemezkalap-készítő gépet is; kalapkészítő tömb 

8450 Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, 

beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is 

8451 Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, 

appretálására, végkikészítésére, bevonására vagy 

impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, 

szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló-, 

sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, 

pl. linóleumgyártásra használt pépnyomó gép, amely 

szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, 

lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, -vágó vagy - 

csipkéző gép 

8452 Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) 

kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány és 

speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű 

8453 Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására 

szolgáló gép vagy lábbeli vagy más cikk bőrből, szőrméből 

való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a 

varrógép kivételével 

8454 Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy 

fémkohászati öntőgép 

8455 Fémhengermű és ehhez való henger 

8456 Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló 

szerszámgép, ha lézervagy más fény- vagy fotonsugárral, 

ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, 

elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással 

működik 

8457 Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több 

munkahelyes gép, fém megmunkálására 

8458 Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is) 

8459 Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, 

furatmegmunkáló, maró-, menetvágó vagy menetfúró gép 

(beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá 

tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is) 

kivételével 

8460 Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy 

más módon simító szerszámgép fém vagy cermet 

köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval történő 

megmunkálására, a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -

köszörülő vagy -simító gép kivételével 

8461 Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, 

fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simító gép, 
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fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem 

osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más 

szerszámgép 

8462 Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép 

(beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; hajlító, 

hajtogató, redőző, simító, egyengető, nyíró, lyukasztó vagy 

rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém 

megmunkálására; máshol nem említett présgép fém vagy 

keményfém megmunkálására 

8463 Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém 

vagy cermet megmunkálására 

8464 Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy 

hasonló ásványi anyag vagy üveg hidegmegmunkálására 

8465 Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más 

összeállító gépet is) fa, parafa, csont, keménygumi, kemény 

műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására 

8466 A 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag 

vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék, beleértve a 

munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző 

fej, osztófej és szerszámgéphez más speciális tartozék; 

bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó 

8467 Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy 

beépített elektromos vagy nem elektromos motorral működő   

8468 Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, 

vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; 

gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre 

8470 Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű 

adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai 

bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép 

számolószerkezettel; pénztárgép 

8471 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses 

vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat 

adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép 

ilyen adatok feldolgozásához 

8472 Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, 

címíró gép, automata bankjegykiadó gép, érmeválogató, 

érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, ceruzahegyező, 

lyukasztó- vagy fűzőgép) 

8473 A 8470–8472 vtsz. alá tartozó géphez kizárólag vagy 

elsősorban használt alkatrész és tartozék (a gép tárolására, 

szállítására szolgáló tok és hasonló kivételével) 

8474 Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a 

port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, 

osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, 

keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi 

fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más 

ásványi por vagy pép 

tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; 

öntödei homokforma készítésére szolgáló gép 
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8475 Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső 

vagy elektroncső vagy villanólámpa összeszerelésére 

szolgáló gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen 

történő megmunkálására szolgáló gép 

8476 Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy 

ital árusítására), beleértve a pénzváltó gépet is 

8477 Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból 

termékeket előállító, az árucsoportban máshol nem említett 

gép 

8478 Ebben az árucsoportban másutt nem említett 

dohányelőkészítő vagy -feldolgozó gép 

8479 Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és 

mechanikus készülék egyedi feladatokra 

8480 Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; 

öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, 

keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag 

formázásához 

8481 Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék 

csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy 

hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a 

hőszabályozóval vezérelt szelepet 

8482 Golyós vagy görgős gördülőcsapágy 

8483 Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) 

és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és 

fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató 

csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható 

sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, 

ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális 

kötés is) 

8484 Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fémtömítés 

és hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés 

és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, 

burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus 

tömítőelem 

8485 Gépek additív gyártáshoz 

8486 Gépek és készülékek félvezetők gyártásához  

8487 Kontaktnélküli berendezés összetevők  

8501 Villamos motorok és generátorok 

8502 Áramfejlesztő egységek és körforgó villamos átalakítók 

8503 A 8501 és 8502 VTSZ árú csoporthoz tartozó alkatrészek 

8504 Villamos transzformátorok, statikus átalakítók, induktív 

tekercsek 

8505 Elektromágnesek és állandó mágnesek 

8506 Villamos elemek, telepek 

8507 Villamos akkumulátorok  

8508 Porszívók 

8509 Elektromechanikus háztartási gépek, kivéve a 8509 

árucsoportot  

8510 Villanyborotvák, hajvágó készülékek 
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8511 Belsőégésű motorok gyújtóberendezései 

8512 Elektromos világító és riasztó készülékek, ablaktörlők 

gépjárművekhez és kerékpárokhoz 

8513 Hordozható elektromos lámpák saját áramforrásal 

8514 Elektromos kemencék és kályhák 

8515 Elektromos hegesztő és forrasztó készülékek 

8516 Elektromos vízmelegítők átfolyós és tároló rendszerűek, 

hajszárítók, vasalók, egyéb háztartási fűtőkészülékek 

8517 Telefonkészülékek, beleértve a smart és mobilkészülékeket 

8518 Mikrofonok és állványok, hangsugárzók 

8519 Hangfelvevő és lejétszó készülékek 

8521 Képfelvevő és lejátszó készülékek 

8522 A 8519 és 8521 árucsoportok alkatrészei 

8523 Adathordozó lemezek, szalagok, kártyák 

8524 Sík képernyő paneles modulok, érintőképernyősök is 

8525 Hang kép és más adatok továbbítására szolgáló készülékek, 

TV és video kamerák, digitális kamerák  

8526 Rádiólokációs és rádió navigációs berendezések 

8527 Rádió műsorvevő készülékek 

8528 Monitorok és projektorok 

8529 A 8524- 8528 árucsoportok alkatrészei 

8530 Elektromos jelző, ellenőrző és biztonsági berendezések a 

vasút, közút, reptér és kikötők számára     

8531 Jelző és riasztókészülékek 

8532  Villamos kondenzátorok 

8533 Elektromos ellenállások 

8534 00 Nyomtatott áramkörök 

8535 Áramkör kapcsolók, megszakítók és biztosítékok 1000 V 

feszültség felettiek  

8536 Áramkör kapcsolók, megszakítók és biztosítékok 1000 V 

feszültség alattiak 

8537 Elektromos kapcsolótábla, panel, tartó, doboz 

8538 A 8535- 8537 árucsoportok alkatrészei 

8539 Elektromos fényforrások, izzólámpák, gázkisülésesek, LED-

esek  

8540 Katódsugárcsövek és elektroncsövek 

8541 Félvezető szerkezetek, diódák, tranzisztorok, LED-ek stb.   

8542 Integrált áramkörök 

8543 Más elektromos gépek és készülékek 

8544 Szigetelt vezetők, kábelek 

8545 Szén elektródák, szénkefék 

8546 Villamos szigetelők 

8547 Szigetelő szerelvények 

8548 00 Másutt fel nem sorolt villamos berendezés alkatrészek 

8549 Elektrotechnikai hulladák 

8601 Villamos mozdonyok  

8602 Dízel mozdonyok 

8603 Motorvonatok és városi villamosok  
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8604 00000 Vasúti és villamos pályákat fenntartó közlekedési eszközök 

8605 00000 Vasúti és városi villamos személyvagonok 

8606 Vasúti és városi villamos tehervagonok  

8607  Vasúti mozdonyok és városi villamos motorvonatok 

alkatrészei 

8608 00000 Vasúti és városi villamospályák berendezései 

8609 00 Szállító konténerek, multimodálisak is  

8701 Traktorok (kivéve a 8709 árucsoportba tartozóakat) 

8702 10 főnél több utast szállító motoros közlekedési eszközök 

8703 Személygépkocsik 

8704 Tehergépkocsik 

8705 Különleges motoros járművek (autódaruk, tűzoltókocsik, 

úttakarító járművek, műhelykocsik stb.)  

8706 00 A 8701-8705 árucsoporthoz tartozó motorral szerelt 

futóművek   

8707  A 8701-8705 árucsoporthoz tartozó karosszériák    

8708 A 8701-8705 árucsoporthoz tartozó alkatrészek  

8709 Ipari járművek, targoncák 

8711 Motorkerékpárok és robogók, segédmotorkerékpárok 

8712 00 Kerékpárok 

8713 Oldalkocsik, rokkantkocsik 

8714 A 8711-8713 árucsoporthoz tartozó alkatrészek  

8715 00 Babakocsik és alkatrészeik 

8716 Utánfutók és félutánfutók, valamint alkatrészeik 

8801 00 Léghajók, vitorlázó repülők, sárkányrepülők és más nem 

motoros légi járművek 

8802 Repülőgépek, helikopterek és hordozórakéták 

8804 000000 Ejtőernyők és siklóernyők 

8805 Légi járművek indítószerkezetei, trenazsorok 

8806 Pilótanélküli légi járművek 

8807 A 8801, 8802 és 8806 árucsoportokhoz tartozó alkatrészek 

8901 Személy és teherszállító hajók, uszályok, komphajók 

8902 00 Halászhajók és úszó halfeldolgozók 

8903 Jachtok, vitorláshajók, csónakok, sport célokat szolgáló vízi 

járművek  

8904 00 Vontató és tolóhajók 

8905  Úszó világítótornyok, tűzoltó hajók, úszó daruk, fúrótornyok 

8906  Egyéb hajók, ideértve a hadihajókat és mentőhajókat is  

8907 Egyéb úszó szerkezetek 

8908 000000 Hajók és egyéb úszó szerkezetek roncsai  

9001 Optikai kábelek  

9002 Lencsék, prizmák, tükrök és más optikai eszközök 

9003 Szemüvegkeretek 

9004 Szemüvegek és védőszemüvegek 

9005  Távcsövek 

9006  Fényképezőgépek és vakuk 

9007 Filmfelvevők és lejátszók 

9008  Projektorok 
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9010 Foto laboratóriumi berendezések  

9011 Optikai mikroszkópok 

9012 Nem optikai mikroszkópok 

9013 Lézerek, egyéb optikai műszerek és eszközök 

9014 Tájolók és navigációs műszerek 

9015 Geodéziai és térképészeti műszerek 

9016 00 0,05 gramm- nál nagyobb érzékenységű mérlegek 

9017  Rajzgépek, számológépek és mérőeszközök 

9018 Orvosi eszközök és műszerek, diagnosztikai berendezések 

ideértve a sebészetben, fogászatban, szemészetben és 

állatgyógyászatban használtakat is   

9019 Mechanikus gyógyászati készülékek, mesterséges 

lélegeztető gépek 

9020 000000 Egyéb lélegeztető berendezések, gázmaszkok 

9021 Ortopéd segédeszközök, művégtagok, implantátumok, 

hallókészülékek 

9022 Röntgen és tomográf készülékek, ideértve a sebészetben, 

fogászatban, szemészetben és állatgyógyászatban 

használtakat is   

9023 00 Bemutató és szemléltető eszközök, műszerek, modellek 

9024 Anyag fizikai és mechanikai tulajdonságait vizsgáló 

műszerek 

9025 Hőmérők, barométerek, fajsúlymérők  

9026 Folyadékok és gázok mérésére alkalmazott műszerek 

9027 Fizikai vagy kémiai vizsgálóműszerek 

9028 Gáz, víz, vagy elektromosságot mérő műszerek 

9029 Fordulatszámmérők, mennyiségmérők, taxométerek, 

távolságmérők 

9030  Oszcilloszkópok, spektrum analizátorok, más elektromos 

mérőműszerek 

9031 Egyéb máshol nem listázott mérőműszerek 

9032 Automata szabályozó műszerek és berendezések 

9033 000000 A 90-es árufőcsoportba tartozó alkatrészek 


