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Kiviteli tilalom alá eső termékek jegyzéke 

VTSZ Termék megnevezés 

 312 – Táblázat 1 

 Bizonyos típusú mezőgazdasági gépek és alkatrészeik, 

amelyre ideiglenes jelleggel kiviteli engedélyezési eljárás 

szükséges 

 

4416 Kádáripari termékek és azok elemei fából 

7309 00 Tartályok, kádak és hasonló tartályok vasfémek, bármilyen 

anyaghoz (kivéve préselt illetve cseppfolyósított gáz) 300 

liternél nagyobb űrtartalmú, bélelt vagy hőszigetelés vagy 

ezek nélkül, de mechanikai illetve fűtőberendezések 

(Tartály, ciszterna és más tárolóedény vasból vagy acélból, 

több mint 300 liter űrtartalommal, gáz tárolására (kiv. a 

sűrített vagy folyékony gáz tárolására készítettet)) 

73090010 Tartály, ciszterna és más tárolóedény vasból vagy acélból, 

több mint 300 liter űrtartalommal, gáz tárolására (kiv. a 

sűrített vagy folyékony gáz tárolására készítettet) 

8421 11 000 0 Tejszeparátor 

8421 22 000 0 Italtisztító és -szűrő gép és készülék 

8422 20 000 9  Palackok vagy egyéb mosó- vagy szárítógépek egyéb 

konténerek 

8422 30 000 8  Berendezés palackok, dobozok töltésére, zárására, dobozok, 

zacskók vagy egyéb tárolóedények lezárására lezárásuk vagy 

címkézésük;  felszereléséhez hermetikus lezárás kupakkal 

vagy palackkupakokkal, kannák, tubusok és hasonló 

tartályok;  felszereléséhez egyéb szénsavas italok 

(Csomagolóanyagba árut töltő, csomagoló és adjusztáló gép, 

italt szénsavazó gép) 

8427 Villás targoncák;  egyéb kocsik, emelővel vagy mozgatással 

felszerelt felszerelés (Elektromotoros önjáró emelőtargonca, 

min. 1 méter emelőmagasságú) 

8428 90 710 0 Mezőgazdasági traktorhoz tervezett rakodó berendezés 

8428 90 780 0 Mezőgazdasági traktorhoz tervezett rakodó berendezés 

8432 Mezőgazdasági, kertészeti ill Erdőgazdálkodás talaj-

előkészítéshez és -műveléshez; pázsit vagy sportpálya 

gondozásához használatos henger 

 

8433 Mezőgazdasági növény arató vagy cséplőgépek, beleértve 

bálázók, szalmabálázók vagy széna;  kaszák vagy 

fűnyírók;  gépek számára tisztítás, válogatás vagy osztályozás 

http://static.government.ru/media/files/JOhvHYuj24vKijHD2wSA1KByLkMDJMXv.pdf
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a tojás, gyümölcs ill egyéb mezőgazdasági termékek a 

gépeken 8437-et kivéve  

8434 Fejőgép és tejfeldolgozó gépek illetve azok alkatrészei 

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

zúzó és hasonló gép és azok alkatrészei 

8436 Mezőgazdasági, kertészeti felszerelések, erdőgazdálkodás, 

baromfi- vagy méhészet, beleértve a magvak csíráztatására 

szolgáló berendezéseket mechanikus vagy fűtőberendezések, 

Egyéb; baromfi inkubátorok és broodlerek (Takarmány-

előkészítő gép. Baromfikeltető és műanya. Más 

baromfitenyésztésnél használt gép (kiv. keltető és műanya). 

Erdészeti gép. Más vtsz.-hez nem tartozó mezőgazdasági, 

kertgazdasági, erőgazdasági, baromfi-tenyésztési vagy 

méhészeti gép. Baromfitenyésztési géphez, 

baromfikeltetőhöz és műanyához alkatrész. Más, pl. csávázó-

, trágyakeverő-, oltóágat vágó-, sövénynyíró-, 

takarmányelőkészítő-, állatnyíró- és erdőgazdasági géphez, 

önitatóhoz és méhészeti géphez alkatrész) 

 

8437 Vetőmagok tisztítására, válogatására vagy osztályozására 

szolgáló gépek, szemek vagy száraz hüvelyesek; 

felszereléséhez lisztőrlő ipar vagy feldolgozás gabonafélék 

vagy szárított hüvelyes zöldségek, a felszerelés kivételével, 

mezőgazdasági gazdaságokban használják. (Gépek gabona, 

mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, válogatására, 

osztályozására) 

 

8438 Ipari előkészítő berendezés illetve élelmiszerek vagy italok 

előállítása, máshol a csoport helye nincs megnevezve vagy 

sem ide tartozik, kivéve az elszívó berendezést vagy állati 

zsírok vagy olajok főzésére eredetű vagy nem illó zsírok vagy 

olajok növényi vagy mikrobiológiai eredetű  

 

8474 20 000 Zúzó- vagy őrlőgép szilárd ásványi anyagokhoz 

8514 19 100 0 Sütő- és cukrászsütők 

8701 Traktor (a 8709 vtsz. alá tartozó traktor kivételével) 

9027 50 000 0 Optikai sugárzáson alapuló műszerek és készülékek 

(ultraibolya, látható a spektrum része, infravörös), egyéb 

(Optikai sugaras műszer és készülék) 
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 312 – Táblázat 2 

  
VTSZ Termék megnevezés 

82081000  Kés és vágópenge fémmegmunkáláshoz 

8408 90  Egyéb motorok 

8409 10 000 0 Alkatrészek belsőégéső repőlőmotorhóz 

8411 Sugárhajtású gázturbina 

8412 Egyéb motorok és erőművek 

8801 00 Aerosztátok és léghajók; vitorlázórepülők, sárkányrepülők és 

mások 

motor nélküli repülőgépek 

8802 Egyéb repülőgépek (például helikopterek, 

repülőgépek), kivéve a pilóta nélküli légi járműveket 

8806 űrhajó 

(beleértve a műholdakat) és a szuborbitális és űrbeli 

hordozórakéták 

8804 00 000 0 Ejtőernyő és forgó /rotáló/ ejtőernyő, mindezek alkatrésze. 

8805 Indítóberendezések repülőgépekhez; 

fedélzeti fékező vagy hasonló berendezések; 

földi repülésszimulátorok; azok részei 

8806 Pilóta nélküli légi járművek 

8807 10 000 0 Légcsavarok és rotorok, valamint ezek alkatrészei 

8807 20 000 0 Alváz és alkatrészei 

8807 30 000 0 Repülőgépek, helikopterek vagy pilóta nélküli légi járművek egyéb 

részei 

 

8901 Tengerjáró hajók, városnéző hajók, kompok, teherhajók, 

uszályok és hasonló hajók az utasok vagy rakomány fuvarozásához 

 

8902 Tengerjáró halászhajó, halfeldolgozó hajó. 

8903 Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezőscsónak és 

kenu 

8904 Vontató vagy tolóhajók 

8905 Világítóhajók, tűzoltóhajók, kotróhajók, úszók 

daruk és egyéb úszóeszközök, amelyekhez 

a hajózható tulajdonságok másodlagosak 

fő funkciójukhoz képest; úszó dokkok; 

úszó vagy merülő fúrótornyok  

 

8906 Egyéb hajók, beleértve a hadihajókat és a mentőhajókat 

az evezős csónakokon kívüli hajók 

8907 Egyéb úszó szerkezetek (pl. tutajok, úszók 

tankok, keszonok, leszállópályák, bóják) 

8908 00 000 0 Bontásra szánt vízi jármű és más úszószerkezet 
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 312 – Táblázat 3 

  
VTSZ Termék megnevezés 

3815 19 900 0 Reakcióindítók, reakciógyorsítók és 

másutt nem említett katalizátorok vagy nem tartalmazza 

680422 Malomkő, őrlőkő, köszörűkő szerszámok élesítésére vagy 

csiszolására mesterséges csiszoló anyagból, kövek kézi élezéshez 

illetve fényezők és részeik természetes kőből, agglomerált 

természetes vagy mesterséges csiszolóanyagok vagy kerámiák, a 

következőből készült részekkel kiegészítve más anyagokból vagy 

ezek nélkül 

731100 Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy folyékony gáz tárolására 

7017 Laboratóriumi, egészségügyi vagy gyógyszerészeti üvegáru 

olvasztott kvarcból vagy olvasztott szilícium-dioxidból 

8205 (kivéve a 8205 59) Kéziszerszámok (beleértve a gyémánt üvegvágókat is), 

másutt nem említett; 

Forrasztólámpák; satu, bilincs és hasonlók 

a szerszámgépek tartozékaitól és alkatrészeitől eltérő termékek, ill 

vízsugaras vágógépek; üllők; kovácsolják 

hordozható; köszörűkorongok alátámasztással, kézi vagy 

lábhajtásu kivitelben 

8207 (kivéve a 8207 19) Cserélhető kézi munkaeszközök szerszámok, mechanikus hajtással 

vagy anélkül vagy szerszámgépekhez (például préseléshez, 

lyukasztás, lyukasztás, menetvágás, fúrás, 

fúrás, lyukasztás, marás, esztergálás megmunkálás vagy 

csavarozás), beleértve a szerszámokat is fémhúzó vagy extrudáló 

szerszámok kőzetben vagy talajban történő fúráshoz 

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

(kiv. szabályozható betét) 

8401 Atomreaktorok; fűtőelemek, nem sugárzó fűtőanyagelem /patron/, 

atomreaktorokhoz; izotóp szétválasztó berendezések és 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 fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz. alá tartozó kazán 

kivételével. 

8404 Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. 

tápvízelőmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); 

gőzcseppfolyósító 

vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez 

8405 (kivéve a  8405 10 000) Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel 

is; acetiléngázfejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő 

generátor, tisztítóberendezéssel 

is 

8406 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) 

8407 Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor. 

8408 Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy 

féldízel) 
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8409 Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor 

alkatrésze. 

8410 Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói 

8411 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina 

8412 (kivéve a  8412 29) Más erőgép és motor 

8413 Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő 

(elevátor) 

8414 Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és 

ventilátor; elszívóvagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, 

szűrővel is 

8415 Légkondicionáló hűtőegységgel és hűtő-fűtő szeleppel (reverzibilis 

hőszivattyú) (kiv. légkondicionáló gépjárműutastér hűtésére) 

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; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá 

tartozó légkondicionáló berendezés kivételével 

8419 (kivéve a  8419 40 000) 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 

(kivéve a  

8421 11 000 0, 

8421 21 000, 

8421 22 000 0, 

8421 29 000) 

Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz 

szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék 

8422 (kivéve a 8422 20 000 9 

és 8421 30 000 8) 

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 
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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 

8428 (kivéve a 8428 90 710 0 

és 

8428 90 780 0) 

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 (kivéve a  8430 10 000 0, 

8430 31 000 0, 8430 39 000 0, 

8430 41 000, 8430 49 000) 

Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, 

nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy 

fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és 

hókotró 

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 textilipari gép segédgépei (pl. nyüstösgép, Jacquard-gép, 

önműködő indító- és leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet);  

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 

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 
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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) kivételéve 

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 

kivételéve 

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

köszörülő vagy fogaskerék-simító gép, 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 
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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 Irodai érme-válogató, -számláló vagy csomagoló gép, 

Levélosztályozó-, hajtogató-, borítékoló-, kötegelő- és -bontógép, 

levéllezáró-, -pecsételő-, postai bélyeg ragasztására és 

érvénytelenítésére szolgáló gép. 

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 (kivéve 8474 10 000, 

8474 20 000, 8474 31 000 0, 

8474 32 000 és 8474 39 000) 

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 

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 árusítógép (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 Additív gyártásra szolgáló gépek 
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8486 Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető 

eszközök, elektronikus integrált áramkörök vagy síkképernyős 

megjelenítők gyártásához használt gépek és készülékek; az ezen 

árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 11. V) pontjában említett 

gépek és készülékek; alkatrészek és tartozékok 

8487 Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos 

csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt vagy más elektromos 

alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész 

8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység 

(aggregát) kivételével] 

8502 Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító 

8503 Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek 

alkatrésze 

8504 Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. 

egyenirányító) és induktor 

8505 Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés 

után állandó mágnessé válik; elektro- vagy állandó mágneses 

tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó szerkezet; 

elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses 

emelőfej 

8506 Primer elem és primer telep (galvánelem) 

8507 Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve 

a négyzet) alakú elválasztólemezeit is 

8508 Porszívó 

8509 Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, 

a 8508 vtsz. alá tartozó porszívók kivételével 

8510 Villanyborotva, hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített 

elektromotorral 

8511 Elektromos gyújtógyertya szikragyújtású vagy 

kompressziógyújtású, belsőégésű, dugattyús motorhoz  

8512  Elektromos világító- vagy jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó 

kivételével), ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő 

készülék  kerékpárhoz vagy gépjárműhöz 

8513 Hordozható elektromos lámpa saját (pl. szárazelemes, 

akkumulátoros, elektromágneses) energiaforrással, a 8512 vtsz. alá 

tartozó világítókészülék kivételével 

8515 Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- 

vagy más fényvagy fotonsugaras, ultrahangos, elektronsugaras, 

mágnesimpulzusos vagy plazmaívforrasztó, keményforrasztó vagy 

hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas kivitelben is; fém vagy 

cermet meleg porlasztására (szórására) szolgáló gép és készülék 

8516 Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; 

helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítő 

készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, 

sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; 

más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás 

a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével 

8518 Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; 

fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy 

mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; 

hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő 

egység 

8519 Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék 

8521 Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is 
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8522 Kizárólag vagy elsősorban a 8519-8521 vtsz. alá tartozó készülékek 

alkatrésze és tartozéka 

8524 Síkpaneles kijelzőmodulok, érintőképernyővel is 

8530 Elektromos ellenőrző, jelző- vagy biztonsági berendezés vasút, 

villamosvasút, út, belvízi út, parkolók, kikötői berendezés vagy 

repülőtér számára (a 8608 vtsz. alá tartozók kivételével) 

8531 Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés 

(pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző 

riasztókészülék) a 8512 vagy a 8530 vtsz. alá tartozó kivételével 

8532 Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos 

kondenzátor 

8533 Elektromos ellenállás (beleértve a szabályozó ellenállást (reosztát) 

és a potenciométert is), a fűtőellenállás kivételével 

8535 1 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör 

összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe 

vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék 

(pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültséglevezető, 

feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, 

dugaszok és más csatlakozók, csatlakozódoboz) 

8536 Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör 

összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe 

vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék 

(például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-

csökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más 

csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai 

szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók 

8537 Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb 

foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből 

legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az 

elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. 

árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és 

numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó 

kapcsolókészülékek kivételével 

8538 Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá 

tartozó készülékek alkatrészei 

8539 Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes 

fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; 

ívlámpa 

8540 Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektroncső (pl. 

vákuummal vagy gőzzel vagy gázzal töltött cső, higanygőz-

egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió-kameracső) 

8545 Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és 

más elektromos célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült 

cikk, fémmel vagy anélkül 

8546 Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő 

8547 Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy 

berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen 

apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az 

öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 

8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal 

bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek 

csatlakozódarabjai 

8548 Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és 

hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült 
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elektromos akkumulátor; gépnek vagy készüléknek ebben az 

árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze 

8549 Elektromos és elektronikus hulladék és maradék 

8601 Vasúti mozdony hálózati vagy akkumulátoros árammeghajtással 

8602 Más vasúti mozdony; mozdonyszerkocsi 

8603 Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász- és 

teherszállító motorkocsi, a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével 

8604 Vasúti vagy villamosvasúti karbantartó vagy szervízkocsi, önjáró 

is (pl. műhelykocsi, darus kocsi, talpfaaláverő, vágányrakó kocsi, 

mérőkocsi és vonalvizsgáló kocsi) 

8605 Személyszállító vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi; 

csomagszállító (poggyász-) kocsi, postakocsi és más különleges 

célra szolgáló vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró kocsi (a 

8604 vtsz. alá tartozó kivételével) 

8606 Vasúti vagy villamosvasúti, nem önjáró teherkocsi és -vagon 

8607 Vasúti mozdony vagy villamos-motorkocsi vagy sínhez kötött más 

jármű alkatrészei 

8608 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 

8609 Konténer (beleértve a folyadékszállításra alkalmasat is) egy vagy 

több szállítási módra különlegesen kialakítva és felszerelve 

8702 Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10 vagy annál több személy 

szállítására  

8703 Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett 

(a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú 

gépkocsit és a versenyautót is 

8704 Áruszállító gépjármű 

8705 Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy- vagy 

áruszállításra tervezett kivételével (pl. műszaki segélykocsi, darus 

kocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő autó, locsolóautó, 

mozgó műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi) 

8706 A 8701-8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral 

felszerelve 

8707 A 8701-8705 vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke 

is) 

8708 A 8701-8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka 

8709 Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem 

felszerelve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren 

áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján 

használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze 

8711 Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), és 

kerékpár segédmotorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi 

8712 Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül 

8713 Rokkantkocsi fogyatékos személy részére motoros vagy más 

mechanikus meghajtással vagy anélkül 

8714 A 8711-8713 vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka 

8715 Gyermekkocsi és alkatrésze 

8716 Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás 

nélkül; mindezek alkatrésze 
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8807 (kivéve 8807 10 000 0, 

8807 20 000 0 és 8807 30 000 

0) 

8801, 8802 vagy 8806. vtsz. alá tartozó légi jármű alkatrésze 

9002 Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, 

szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy 

szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem 

kivételével 

9003 Keret és szerelék szemüveghez, védőszemüveghez vagy 

hasonlóhoz, és ezek alkatrésze 

9004 Szemüveg, védőszemüveg és hasonló, látásjavító, védő- vagy más 

szemüveg 

9005 Távcső, látcső (két és egy szemlencsés), más optikai teleszkóp és 

ezek foglalata; más csillagászati műszer és foglalata, a 

rádiócsillagászati műszer kivételével 

9006 Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti 

villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó 

kisülési cső kivételével 

9007 Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy 

hanglejátszó készülékkel vagy anélkül 

9008 Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; 

fényképészeti nagyító és kicsinyítő (a mozgó-fényképészeti 

kivételével) 

9010 Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti 

(mozgófényképészeti is) készülék és berendezés laboratóriumi 

használatra; negatív-kiértékelő; vetítővászon 

9011 Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-

mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikro-képvetítő is 

9012 Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő készülék 

9014 Iránykereső műszer (tájoló); más navigációs eszköz és készülék 

9015 Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, 

oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és 

készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő 

9016 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt 

is 

9017 Rajzoló-, jelölő, vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. 

rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, 

logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható 

kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és - szalag, mikrométer, 

körző) 

9018 Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, 

szcintigráf készülék is, más elektromos gyógyászati és 

látásvizsgáló készülék 

9019 Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; 

pszichológiai képességvizsgáló készülék; ózon-, oxigén-, 

aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más 

gyógyászati légzőkészülék 

9020 Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus részekkel sem 

cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével 

9021 Ortopédiai berendezés, mankó, sebészeti öv és sérvkötő; sín és 

törésnél alkalmazható más eszköz; műtestrész; hallókészülék, 

továbbá fogyatékosság vagy rokkantság korrigálására szolgáló és 

testen viselhető vagy hordozható vagy szervezetbe beültethető más 

készülék 
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9022 Röntgen-, vagy alfa-, béta- gamma- vagy más ionizáló működő 

készülék orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra is, 

radiográf vagy radioterápiai készülék, röntgencső, és más 

röntgengenerátor, nagyfeszültségű generátor, vezérlőtábla és -

asztal, ernyő, vizsgáló- vagy kezelőasztal, szék és hasonló 

9023 Bemutatási (pl. kiállítási vagy oktatási stb.), szemléltető célra 

szolgáló műszer, készülék és modell, amely más felhasználásra 

alkalmatlan 

9024 Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló 

gép és berendezés vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. 

fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához) 

9025 Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, 

pirométer, barométer, higrométer és pszichrométer, regisztrálóval 

is, és mindezek egymással kombinálva is 

9026 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más 

változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszer 

és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, 

hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá 

tartozó műszer és készülék kivételével 

9027 Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló műszer és készülék (pl. 

polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); 

viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló 

jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- 

vagy fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló 

műszer és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom 

(metszetkészítő) 

9028 Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának 

mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló 

mérőeszköz is 

9029 Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, 

lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 

9014 vagy 9015 vtsz. alá tartozó készülék kivételével; stroboszkóp 

9030 Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek 

mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék, a 

9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, 

gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás 

kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék 

9031 Ebben az árucsoportban másutt nem említett, mérő- vagy ellenőrző 

műszer, készülék és gép; profilvetítő 

0932 Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék 

9033 A 90. árucsoportba tartozó gép, berendezés, műszer vagy készülék 

(ebben az árucsoportban máshol nem említett) alkatrésze és 

tartozéka 
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 312 Táblázat 4 

 Bizonyos típusú távközlési berendezések, alkatrészek és 

anyagok, amelyekre vonatkozóan ideiglenes jelleggel 

kiviteli engedélyezési eljárást vezetnek be 

 

8517 Telefonkészülékek, beleértve a mobilhálózatokhoz vagy más 

vezeték nélküli hálózatokhoz használt telefonkészülékeket 

kommunikáció;  Más készülék hangok, képek vagy más 

adatok továbbítására vagy vételére, beleértve a vezetékes 

vagy vezeték nélküli hálózatban (például helyi vagy nagy 

kiterjedésű hálózatban) való kommunikációra szolgáló 

készüléket is. A 8443, 8525 vtsz. alá tartozó adó- vagy 

vevőkészülék kivételével,  8527 vagy 8528 

8523 Lemezek, szalagok, félvezetős, nem felejtő tárolóeszközök, 

"smart kártyák" és más adathordozók hang vagy más jelenség 

rögzítésére, rögzítve is, beleértve a lemezek gyártásához 

használt mátrixokat és master lemezeket, a 37. árucsoportba 

tartozó áruk kivételével 

8525 Rádióműsorszóráshoz vagy televízióhoz való adókészülék, 

beépített vevő, hangrögzítő vagy hanglejátszó berendezés 

összetétele;  televíziós kamerák, digitális fényképezőgépek és 

videokamerák 

8526 Radar, rádiónavigációs és távirányítós rádióberendezések  

8527 Rádió-műsorvevő készülék hangfelvevő vagy -lejátszó 

készülékkel kombinálva, lézeres olvasó rendszerrel (kiv. 

walkman) 

8528 Monitorok és projektorok, kivéve televíziós berendezések 

vétele;  felszerelés televíziós kommunikáció vétele, beleértve 

vagy nem beleértve az adást is rádióvevő vagy készülék 

rögzítésére ill hang vagy kép reprodukálása 

8529 Alkatrészek, amelyeket kizárólag vagy elsősorban a 8524–

8528 vámtarifaszám alá tartozó készülékekhez terveztek 

8534 00 Nyomtatott áramkörök 

8541 Félvezető eszközök (pl. diódák, tranzisztorok, átalakítók 

alapján félvezetők);  fényérzékeny félvezető eszközök, 

beleértve fotovoltaikus cellák, összeszerelve is modulokba 

szerelve, felszerelve vagy nem panelekbe 

szerelve;  fénykibocsátó diódák (LED), összeszerelve vagy 

más fénykibocsátó diódákkal (LED) nem szerelve; 

piezoelektromos kristályok 
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8542 Elektronikus integrált áramkörök 

8543 Máshová nem sorolható elektromos berendezések. 

8544 Szigetelt vezetékek (beleértve a zománcozott ill eloxált), 

kábelek (beleértve a koaxiális kábeleket is) és egyéb szigetelt 

elektromos vezetékek, eszközök csatlakoztatása vagy 

csaatlakozás nélkül, száloptikás kábelek, szálakból álló 

egyedi héjak, függetlenül attól, hogy össze vannak-e szerelve 

elektromos vezetőkkel vagy sem eszközök csatlakoztatása 

9001 Optikai szálak és száloptikai kötegek; pontban 

meghatározottaktól eltérő optikai kábelek 8544 vtsz.; 

polarizáló anyagból készült lapok és lemezek; lencsék 

(beleértve kontaktus), prizmák, tükrök és egyéb optikai 

elemek, bármilyen anyagból, keret nélkül, kivéve olyan 

optikailag kezeletlen üvegből készült elemek 

9013 Lézerek a lézerdiódák kivételével;  készülékek és szerszámok 

optikai, egyéb, e fejezetben máshol nem megnevezett vagy 

nem szerepel 

 312 Táblázat 5 

 Bizonyos típusú laboratóriumi, bányászati, feltárási, 

geofizikai berendezések és alkatrészei, amelyek 

tekintetében ideiglenes jelleggel a kivitel megengedő 

eljárását vezetik be 

3006 10 

3006 40 000 0 

3006 70 000 0 

Gyógyszerészeti termékek (catgut, steril) 

7304 23 000  Egyéb hagyományos fúrócsövek 

8205 59 Szerszámok fúróberendezésekhez: szerszámok a telemetriai 

rendszer apertúrájának eltávolításához 

8207 19 Berendezések olaj kitermeléshez, fúráshoz, geológiai 

feltáráshoz: kalibráltorok olaj- és olajfúráshoz KL, KLS 

típusú gázkutak. (Szikla- vagy talajfúró szerszám gyémánt 

munkavégző résszel) 

8405 10 000 Gázfejlesztő, vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel 

is, acetilén gázfejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő 

generátor, tisztítóberendezéssel is 

8412 29 Olaj- és gázipari munkavégzéshez használt fúróberendezések 

(Hidraulikus folyékony hajtású erőgép (kiv. hidraulikus erő 

gép és motor, lineáris henger és hidraulikus rendszer) 

8419 40 000 Gépek, ipari ill laboratórium elektromos vagy nem elektromos 

melegítés a folyamatban lévő anyagok feldolgozásához 

hőmérséklet-változások, például melegítés, forralás, pörkölés, 

lepárlás, rektifikálás, sterilizálás, pasztőrözés, gőzölés, 

szárítás, bepárlás, kondenzáció vagy hűtés, kivéve 
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háztartásban használt gépek és berendezések célokra;  átfolyó 

vagy tároló vízmelegítők (kapacitív), nem elektromos;  orvosi 

ipar (Desztilláló vagy újralepárló berendezés) 

 

8421 21 0000 Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; berendezések 

és eszközök a szűréshez ill folyadékok vagy gázok 

tisztítása;  szűréshez ill víz tisztítás (Víztisztító és -szűrő gép 

és készülék) 

 

8421 22 000 0 Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; berendezések 

és eszközök a szűréshez ill folyadékok vagy gázok 

tisztítása;  szűréshez ill tisztító italok, kivéve a vizet 

(Italtisztító és -szűrő gép és készülék) 

8421 29 000 Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; berendezések 

és eszközök a szűréshez ill folyadékok vagy gázok 

tisztítása;  Egyéb ( Más folyadékszűrő és tisztító gép és 

készülék (kiv. víz-, ital- és üzemanyagszűrő és -tisztító)) 

8430 10 000 0 

8430 31 000 0 

8430 39 000 0 

8430 41 000 

8430 49 000 

Berendezések cölöpveréséhez és kihúzásához; önjáró, egyéb, 

fúróberendezések (Cölöpverő és cölöpkiemelő. Önjáró szén 

vagy sziklavágó és alagútfúró. Más, pl. nem önjáró szén vagy 

sziklavágó és alagútfúró. Önjáró fúró- vagy mélyítőgép (kiv. 

szén- vagy kőzetkitermelő). Más nem önjáró fúró- vagy 

mélyítőgép (kiv. szén- vagy kőzetkitermelő).   

8431 Fogó, fúró és akasztó felszerelések csősorokhoz olajfúráshoz 

és gázkutakhoz (Alkatrész fúró- és mélyítőgéphez) 

8474 10 000 Berendezések válogatáshoz, rostáláshoz, szétválasztáshoz, 

mosás, darálás, őrlés, keverés vagy talaj, kő, érc vagy egyéb 

keverése ásványi anyagok szilárd anyagban (beleértve por 

vagy paszta) állapota; agglomerációs, öntési vagy öntési 

berendezések szilárd ásványi tüzelőanyagok, kerámia 

vegyületek, nem keményített cement, gipsz anyagok vagy 

egyéb ásványi termékek porított vagy pépes állapot; 

öntőgépek öntöde gyártásához homokformák;  válogató, 

rostáló gépek, szétválasztás vagy mosás. (Ásványi anyagot 

válogató-, osztályozó-, rostáló- vagy mosógép) 

8474 20 000 Berendezések válogatáshoz, rostáláshoz, szétválasztáshoz, 

mosás, darálás, őrlés, keverés vagy talaj, kő, érc vagy egyéb 

keverése ásványi anyagok szilárd anyagban (beleértve por 

vagy paszta) állapota; agglomerációs, öntési vagy öntési 

berendezések szilárd ásványi tüzelőanyagok, kerámia 

vegyületek, nem keményített cement, gipsz anyagok vagy 

egyéb ásványi termékek porított vagy pépes állapot; 
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öntőgépek öntöde gyártásához homokformák;  zúzógépek ill 

őrlés. (Zúzó- vagy őrlőgép szilárd ásványi anyagokhoz) 

8474 31 000 Berendezések válogatáshoz, rostáláshoz, szétválasztáshoz, 

mosás, darálás, őrlés, keverés vagy talaj, kő, érc vagy egyéb 

keverése ásványi anyagok szilárd anyagban (beleértve por 

vagy paszta) állapota; agglomerációs, öntési vagy öntési 

berendezések szilárd ásványi tüzelőanyagok, kerámia 

vegyületek, nem keményített cement, gipsz anyagok vagy 

egyéb ásványi termékek porított vagy pépes állapot; 

öntőgépek öntöde gyártásához homokformák;  betonkeverők 

vagy habarcskeverők. (Beton- vagy habarcskeverő) 

 

8474 32 000 Berendezések válogatáshoz, rostáláshoz, szétválasztáshoz, 

mosás, darálás, őrlés, keverés vagy talaj, kő, érc vagy egyéb 

keverése ásványi anyagok szilárd anyagban (beleértve por 

vagy paszta) állapota; agglomerációs, öntési vagy öntési 

berendezések szilárd ásványi tüzelőanyagok, kerámia 

vegyületek, nem keményített cement, gipsz anyagok vagy 

egyéb ásványi termékek porított vagy pépes állapot; 

öntőgépek öntöde gyártásához homokformák; ásványi 

keverőgépek anyagok bitumennel. (Ásványi anyagot 

bitumennel keverő gép) 

 

8474 39 000 Berendezések válogatáshoz, rostáláshoz, szétválasztáshoz, 

mosás, darálás, őrlés, keverés vagy talaj, kő, érc vagy egyéb 

keverése ásványi anyagok szilárd anyagban (beleértve por 

vagy paszta) állapota; agglomerációs, öntési vagy öntési 

berendezések szilárd ásványi tüzelőanyagok, kerámia 

vegyületek, nem keményített cement, gipsz anyagok vagy 

egyéb ásványi termékek porított vagy pépes állapot; 

öntőgépek öntöde gyártásához homokformák; mások 

(Keverő- vagy gyúrógép szilárd ásványi anyagokhoz, 

beleértve a port vagy pépet (kivéve beton- vagy 

habarcskeverő, ásványi anyagot bitumennel vagy kalanderrel 

keverő gép)) 

8481 80 Csapok, szelepek, csaptelepek és hasonló szerelvények 

csővezetékek, kazánok, tározók, ciszternák, tartályok vagy 

hasonló tartályok, beleértve a redukáló és termosztatikus 

szelepek;  csapok, szelepek és szerelvények mosogatókhoz, 

mosdókagylókhoz, bidékhez, víztartályok, fürdőkádak és 

hasonlók felszerelés 

8514 (kivéve a 8514 19 100 

0) 

Ipari vagy laboratóriumi kemencék és kamrák elektromos 

(beleértve az alapján működőket is indukciós vagy veszteség); 
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ipari vagy laboratóriumi berendezések anyagok hőkezelése 

felhasználásával indukciós vagy dielektromos (veszteség) 

(Indukciós kemence és kályha (kiv. félvezető eszközök 

gyártásában használt) - Dielektromos fűtésű kemence és 

kályha (kiv. félvezető eszközök gyártásában használt) 

8526 91 Radar, rádiónavigáció és távirányítós rádióberendezések; 

rádiónavigációs berendezések 

8536 50 Feszültségkapcsolók legfeljebb szeizmikus vibrátorokban 

használják elektromágneses sebességszabályozó pedál 

szeizmikus vibrátor elektromágneses érzékelő 

9005 10 Távcső, monokulár, egyéb céltávcső és ezek 

szerelvények;  egyéb csillagászati műszerek és azok 

szerelvények, a rádiócsillagászati műszerek kivételével; 

távcső (Távcső /két szemlencsés)  

9005 80 Távcső, monokulár, egyéb céltávcső és ezek 

szerelvények;  egyéb csillagászati műszerek és azok 

szerelvények, a rádiócsillagászati műszerek kivételével; 

egyéb készülékek. (Távcső /egy szemlencsés/, látcső, 

teleszkóp és más csillagászati műszer) 

9006 40 Azonnal előhívó /polaroid/ fényképezőgép 

9006 53 Egyszeri használatú fényképezőgép 35 mm szélességű 

filmhez 

9006 59 000 Más fényképezőgép, 35 mm-nél szélesebb filmhez, kivéve a 

nyomólemez vagy henger készítésére szolgáló 

fényképezőgépet, a speciális (pl. víz alatti használatra, légi 

felvételek készítésére, orvosi, sebészeti használatra készített) 

fényképezőgépet és az azon 

9011 10 Összetett optikai mikroszkópok, beleértve mikroszkópok 

mikrofotózáshoz, mikrofilmezéshez vagy 

mikrovetítések;  berendezéssel ellátva kifejezetten kezelésére 

és mozgó félvezető lapkák ill fotómaszkok. 

(Sztereoszkópikus optikai mikroszkóp félvezetők 

kezeléséhez) 

9011 20 Összetett optikai mikroszkópok, beleértve mikroszkópok 

mikrofotózáshoz, mikrofilmezéshez vagy 

mikrovetítések;  mikroszkópok számára felszereléssel ellátott 

mikrofotók, kifejezetten kezelésére és mozgó félvezető 

lapkák ill fotómaszkok (Fotografikus mikroszkóp félvezetők 

kezeléséhez) 

9011 80 000 0 Összetett optikai mikroszkópok, beleértve mikroszkópok 

mikrofotózáshoz, mikrofilmezéshez vagy 

mikrovetítések;  más mikroszkópok (Optikai rendszerű 
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mikroszkóp (kiv. sztereoszkópikus és a fényképészeti 

mikroszkóp)) 

9012 10 Mikroszkópok, az optikai mikroszkópok kivételével; 

Diffrakciós készülékek;  elektronmikroszkópok, speciális 

manipulációra és mozgásra tervezték félvezető lapkák vagy 

fotomaszkok (Elektronmikroszkóp félvezetők kezeléséhez) 

9015 Földmérő készülékek és műszerek ill topográfiai (beleértve a 

fotogrammetriát is), vízrajzi, oceanográfiai, hidrológiai, 

meteorológiai ill geofizikai (szeizmikus, szeizmoakusztikus), 

az iránytűk kivételével;  távolságmérők stb.  

9022 13 000 0 Röntgensugaras fogászati készülék (kiv. CT) 

9022 14 000 0 Röntgensugaras orvosi, sebészeti, állatorvosi készülék (kiv. 

CT és a fogászati) 

9022 19 000 0 Ipari röntgen és radiográf 

9022 21 000 0 Alfa-, béta-, gammasugaras orvosi, fogászati, sebészeti, 

állatorvosi készülék 

9022 29 000 0 Alfa-, béta-, gammasugaras ipari készülék 

9022 30 000 0 Röntgencső 

9022 90 000 0 Alkatrész és tartozék röntgen-, alfa-, béta- vagy 

gammasugárzással működő készülékhez (kiv. röntgencső) 

9026 10 Elektronikus áramlásmérők, mérésre ill folyadékok áramlási 

vagy szintszabályozása. 

9027 10 

9027 20 000 0 

9027 30 000 0 

9027 50 000 0 

9027 81 000 0 

9027 89 000  

Eszközök és berendezések a fizikai ill kémiai elemzések (pl. 

polariméterek, refraktométerek, spektrométerek, gáz- ill 

füstelemzők);  eszközök és berendezések viszkozitás, 

porozitás mérése vagy ellenőrzése, tágulás, felületi feszültség 

ill hasonló;  mérőműszerek és készülékek vagy a hő-, hang- 

vagy fénymennyiség szabályozása (beleértve 

fénymérők);  mikrotomok;  elektronikus 

 

9030 10 000 0 Ionizáló sugárzás mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló 

műszerek 


