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ÁRUOSZTÁLYOZÁS ÉS ÁRUISMERET SZABÁLYAINAK 
ALKALMAZÁSA AZ I-IV. ÁRUOSZTÁLYBA TARTOZÓ ÁRUK 

ÉS TERMÉKEK ESETÉN 

ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET 

A vámigazgatási eljárások tárgyát minden esetben valamilyen áru képezi. Ezen eljárások 
keretében kerül tisztázásra az Európai Unió területére behozott áru vámjogi sorsának 
meghatározása is egyben. Az Európai Unió alapját a vámunió képezi1. Az Európai Unión 
belül a vámuniót képező Tagállamok egymás közötti kereskedelmükben megszüntették a 
vámok és azzal azonos hatású díjak (pl.: vámpótlék, statisztikai illeték) alkalmazását.  

A vámunió keretében az Európai Unió Tagállamai a külső, ún. harmadik országokkal 
szemben Közös Vámtarifát alkalmaznak, mint kereskedelempolitikai eszközt. Alkalmazása a 
Tanács 1987. július 23-i, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös 
Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelete alapján valósult meg.  

A következőekben a Közös Vámtarifa elemei közül a Kombinált Nómenklatúra szerkezeti 
felépítésének részét képező I-IV. Áruosztályok, valamint ezen Áruosztályokon belül 
megtalálható 1-24. Árucsoportok kerülnek bemutatásra. A Kombinált Nómenklatúra - az 
Áruosztályok és Árucsoportok rendszerében - az árukat természetrajzi sorrendben 
rendszerezi, amelyek az egyszerűtől az összetett felé haladva követik egymást. Az egyes 
Áruosztályokon belül megtalálható termékkörök áruosztályozási szabályai az Árucsoportok 
bemutatásával egyidejűleg kerülnek meghatározásra.  

Az áruosztályozás olyan szakmai feladat, amelyen egy adott termék megfelelő 
vámtarifaszámának meghatározását kell érteni. Azonban, hogy e megfelelő vámtarifaszámot 
meg is tudjuk határozni a Kombinált Nómenklatúrában, az egyes Árucsoportokban 
ismertetett különböző termékkörök sajátos áruosztályozási szabályait ismerni kell.  

Az áruosztályozás - és egyben a Kombinált Nómenklatúra - feladata abban áll, hogy a 
közösség területére behozott vagy onnan kivinni szándékozott áruk vámtarifaszámai 
meghatározhatóak legyenek a vám mértékének, illetve az ún. nem közösségi adók és egyéb 
díjak (ÁFA, jövedéki adó, KVTD, energiaadó, regisztrációs adó) megállapítása érdekében. 

                                               

1 A Római Szerződés 23. cikk (1) bekezdése alapján 
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SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM 

I. ÁRUOSZTÁLY: ÉLŐ ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK 
Az Áruosztályon belül megtalálható őt árucsoport (1-5. Árucsoport) szerves kapcsolatban 
állnak egymással. A kapcsolatot az áruk esetében a feldolgozás, megmunkálás és tartósítás, 
valamint az állatok faja adja. Eltérő rendelkezés hiányában, az I. Áruosztályban az egyes 
állatnemekre vagy állatfajokra történő bármilyen utalás, annak a nemnek vagy fajnak a fiatal 
állataira is egyaránt vonatkozik.  

Az 1. Árucsoportba kerül osztályozásra minden elő állat (függetlenül a felhasználás céljától) 
az 1. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdésében meghatározottak kivételével: 

- a 0301, 0306 és a 0307 vámtarifaszám alá tartozó halak és rákfélék, puhatestűek és 
egyéb gerinctelen víziállatok, 

- a 3002 vámtarifaszám alá tartozó mikroorganizmus tenyészetek és más termékek, 
valamint 

- a 9508 vámtarifaszám alá tartozó vándorcirkuszok, vándorállatkertek és 
vándorszínházak állatok, ha azokat azokkal együtt hozzák be. 

Osztályozási szempontok 

- fajtánként elhatárolás, 
- a „fajtatiszta tenyészállat” csak azokra a tenyészállatokra vonatkozik, amelyeket az 

illetékes nemzeti hatóság fajtatisztának minősít, 

Fajtatiszta tenyésztés esetében az egymással párosítandó egyedeket azonos fajtából 
kerülnek kiválasztásra. Ezen eljárás tovább szűkíthető, ha az egyes egyedek a fajtán belül 
azonos alfajtához, vérvonalhoz vagy populációhoz tartoznak. Ezzel a tenyésztési eljárással 
az adott fajta tipikus jellemvonásai rögzíthetőek, megerősíthetek. A fajtatiszta tenyésztésnél 
említést kell tenni a vérfrissítés jelentőségéről. A folyamat lényege, hogy ugyanazon fajtának 
idegen tenyészetéből, vagy külföldről származó egyedét használjuk tenyészállatként.  

A fajtatiszta tenyésztésnél szükséges továbbá kitérni a beltenyésztés jelentőségére is. Ez a 
tenyésztéstechnika azt jelenti, hogy egymással rokonságban lévő egyedeket párosítunk. E 
módszer alkalmazásával növelhetjük adott állomány homozigozitását. Hátránya azonban, 
hogy a bel tenyésztettség fokozásával jelentős leromlás léphet fel. 

- több alszám szövegében a meghatározott tömeghatár egyedi állatonként értendő, 
- 0106 vtsz.: Minden más, fel nem sorolt élő állat. Ezen vámtarifaszám alatt, 2002. 

január 1- től külön alszámos bontásban helyet kaptak a Washingtoni Egyezmény 
(CITES) hatálya alá tartozó veszélyeztetett és védett vadonélő állatfajok (pl.: 
főemlősök, delfinek, cetfélék, hüllők-kígyók, teknősbékák, ragadozó madarak, 
papagájfélék), 

- felhasználási cél (tenyésztés, bemutatás, kutatás vagy tudományos cél…) 
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Árucsoport szerkezeti felépítése 

- 0101-0105 vtsz.: A vámtarifaszám szövegében nevesített állatok (házi és vad fajai 
egyaránt). 

- 0106 vtsz.: Minden más, az előző vámtarifaszámok által fel nem sorolt élő állat. 

A 0106 vtsz. tartalmazza 2002. január 1–től külön alszámos bontásban, a Washingtoni 
Egyezmény (CITES) hatálya alá tartozó veszélyeztetett és védett vadonélő állatfajokat is (pl.: 
főemlősök, delfinek, cetfélék, hüllők-kígyók, teknősbékák, ragadozó madarak, papagájfélék 
stb). 

0101 vtsz. Élő ló, szamár, öszvér 

Ezen vámtarifaszám alá osztályozzuk a az élő lovat (beleértve a mént, kancát, csikót és pónit 
egyaránt), továbbá ide tartozik a szamár, a ló öszvér (muli) és a szamáröszvér. Ezen élő 
állatok házi és vad fajtái egyaránt ide kerülnek osztályozásra. A vadlovak közül ide 
osztályozzuk többek között a mongol lovat, a musztángot, a Przewalski lovat. Azonban a 
zebrákat - függetlenül attól, hogy a lófélék családjába tartoznak - a 0106 vámtarifaszám alá 
osztályozzuk. 

 
1. ábra. Przewalski ló 

0102 vtsz. Élő szarvasmarhafélék 

Ezen vámtarifaszám alá kerülnek osztályozásra a különféle szarvasmarhafélék (Bovidae 
család) házi, illetve vadon élő fajtái, a felhasználási céljuktól függetlenül. Pl.: közönséges 
szarvasmarha, zebut vagy púpos tulkot, vatusszi marha, indiai vagy vízi bivaly, ázsiai bivalyt 
vagy árnit, celebeszi anoa vagy törpe bivaly, gaur vagy dzsungeltulok, gayal vagy 
nagyhomlokú tulok, pézsmatulok, törpe bivaly, kafferbivaly, amerikai és európai bölény. 
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2. ábra. Pézsmatulok 

A szarvasmarhafélék hím egyedeit bikának, a heréltet fiatal hím egyedet tinónak, a 
későbbikben pedig ökörnek nevezik. A nőstény szarvasmarhát tehénnek, a még nem ellett 
nőstényt üszőnek, a nem ivarérett fiatal állatot pedig borjúnak hívják. 

0103 vtsz. Élő sertés 

Ezen vámtarifaszám alá osztályozzuk különböző sertésféléket, azok domesztikált (házi) és 
vadon élő fajtáit. Pl.: babirussa, közönséges és kontyos vaddisznó, berkshire, duroc, lapály 
fajták, hampshire, yorkshire, hibridsertés, magyar nagy fehér hússertés, mangalica, pietrain, 
varacskos disznó. 
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3. ábra. Duroc sertés 

0104. vtsz. Élő juh és kecske 

Ez alá a vámtarifaszám alá osztályozzuk a különböző juh (kos, jerke, bárány) házi és 
vadfajait egyaránt. Pl.: argali, arkal, bábolnai tetra, bergschaf, cigája, cikta, gyimesi racka, 
vadjuh, merinó, muflon, romney, suffolk, tajvani széró, texel. 

 
4. ábra. Cikta 

0105. vtsz. Élő juh és kecske 

Ez alá a vámtarifaszám alá osztályozzuk a különböző juh fajták mellett a kecske házi- és 
vadfajait is. Pl.: kőszáli kecske, angóra kecske, angló-núbiai kecske, bezoár kecske, búr 
kecske, hartzi kecske, havasi kecske, házi kecske, kaukázusi kecske. 
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5. ábra. Angóra kecske 

 

 

0105 vtsz. Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok; kacsa, liba, pulyka, 
gyöngytyúk 

Ezen vámtarifaszám alá kerülnek osztályozásra a vtsz. szövegében meghatározott élő 
háziszárnyasok. A vámtarifaszám szövege alapján ide a Gallus domesticus fajták 
szakkifejezés magába foglalja a tojót, a kakast, a kappant (ivartalanított kakas), a csibét és a 
jércét (növendék nőivarú házityúk). A vadon élő szárnyasokat (pl.: fácán, fürj, fogoly, 
vadkacsa, vadlúd...stb) minden esetben a 0106 vtsz. alá kell osztályozni, még akkor is ha a 
háziasított fajtákhoz hasonlóan mesterséges úton tenyésztésre, vagy vágásra kerülnek. 

0106 vtsz. Más élő állat 

Ezen vámtarifaszám alá osztályozzuk azokat az élő állatokat (házi és vadonélő egyaránt), 
amelyek nem osztályozhatóak – a vámtarifaszám szövege alapján – a 0101-0105 
vámtarifaszámok alá, felhasználási céljuktól függetlenül. Pl.: főemlősök, bálnák, delfinek, 
lamantin, rénszarvas, dám, gímszarvas, kutya, macska, oroszlán, tigris, medve, elefánt, 
orrszarvú, antilop, zerge, nyúlfélék, hüllők, madarak (papagájok, ragadozó madarak, énekes 
madarak, fogoly, fürj, fácán, vadliba, réce…), méh, rovar, béka. 
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2. ÁRUCSOPORT: ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS HÚS, BELSŐSÉG, VÁGÁSI 
MELLÉKTERMÉK 
A 2. Árucsoportba osztályozzuk az 1. Árucsoportba tartozó állatokból nyert élelmezési célra 
alkalmas, de nem elkészített: 

- hús (Lásd a lenti bontási képeket), 
- vágási melléktermék (fej és részei, láb, farok, tőgy, nyak stb.), 
- belsőség (szív, máj, vese, lép, pajzsmirigy, hipofízis mirigy, stb.), 
- húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből nyert liszt vagy őrlemény (a hal és 

rákféle, a puhatestű és egyéb gerinctelen víziállat húsa kivételével, amelyet a 3. 
Árucsoportba osztályozzuk). 
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6. ábra. Szarvasmarha bontási képe 

Nem osztályozhatóak az alábbi termékek a 2. Árucsoportba: 

- állati bél, gyomor, hólyag még élelmezésre alkalmas állapotban is (0504 vtsz.) 
- kiolvasztással, vagy vegyi eljárással nyert állati zsiradék (1511 vtsz.) 
- élelmezési célra nem alkalmas húsok, belsőségek és melléktermékek (0511 vtsz.) 
- húsból, vágási melléktermékből és belsőségből nyert élelmezési célra alkalmatlan 

liszt, őrlemény, illetve a töpörtyű (2301 vtsz.) 
- halak, rákok, puhatestűek, gerinctelen víziállatok húsa (3. Ács.) 

Húsok osztályozása 

Megengedett megmunkálási módok: 

- egészben, tőkehúsként (az állat teste fejjel vagy a nélkül) 
- félbehasítva (tőkehús hosszában kettévágva), negyedelve 
- darabolva, vágva, szeletelve,  
- aprítva, darálva, őrölve, 
- liszt, őrlemény (főtt húsból is!), 
- csontozva, 
- légmentesen csomagolva (szárított húskonzerv). 

Megengedett tartósítási módok: 

- frissen, hűtve, fagyasztva, 
- sózva, sós lében tartósítva, 
- szárítva, füstölve, 
- előzetesen forrázva, de nem főzve, 
- fehérjebontó (húspuhító) enzimmel kezelve (pl.: papain), 
- gyengén cukrozva. 
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7. ábra. Sertés bontási képe 

A fentiekben meghatározott megmunkálásokon és tartósításokon túl elkészített termékeket 
a 16. Árucsoportba kell osztályozni, úgy mint:  

- kolbász és hasonló termék, főzve is (1601 vtsz.) 
- húsok, vágási melléktermékek és belsőségek, amelyeket főztek, pároltak, gőzöltek, 

roston, zsírban vagy nyárson sütöttek, palacsintatésztával vagy zsemlemorzsával 
beborítottak, szarvasgombával vagy egyébbel (pl. borssal és sóval) ízesítettek vagy a 
2. Árucsoportban nem említett más eljárással készítették el (1602 vtsz.) 

Vágási melléktermékek és belsőségek osztályozása 

Ezeket az árukat a felhasználás és osztályozás szempontjából az alábbi csoportokra 
bonthatjuk: 

1. elsősorban emberi fogyasztásra felhasználható belsőségek és vágási melléktermékek 
(pl. fej és annak részei (beleértve a fület is), láb, farok, szív, nyelv, rekeszizom, nyak, 
csecsemőmirigy), 

 megengedett megmunkálással emberi fogyasztásra (2. Árucsoport) 
 emberi fogyasztásra alkalmatlan állapotban (0511 vtsz.) 

2. kizárólag gyógyszeripari termékek előállítására felhasználható belsőségek és vágási 
melléktermékek (pl. epehólyag, mellékvesemirigy, méhlepény), 

 frissen, hűtve, fagyasztva vagy ideiglenesen tartósítva (0510 vtsz.) 
 szárítva (3001 vtsz.) 

3. emberi fogyasztásra vagy gyógyszeripari termékek előállítására felhasználható 
belsőségek és vágási melléktermékek (pl. máj, vese, tüdő, velő, hasnyálmirigy, lép, 
gerincvelő, petefészek, méh, here, tőgy, pajzsmirigy),  

 gyógyszeripari termékekhez történő felhasználás céljára ideiglenesen 
tartósították - glicerinben, acetonban, alkoholban, formaldehidben, (0510 
vtsz.)  

 szárítva, porítva - kivéve az epe (3001 vtsz.) 
 emberi fogyasztásra alkalmas (2. Árucsoport) 
 emberi fogyasztásra nem alkalmas (0511 vtsz.) 

4. emberi fogyasztásra vagy egyéb célokra felhasználható belsőségek és vágási 
melléktermékek (pl. bőrgyártás) 

 emberi fogyasztásra alkalmas (2. Árucsoport) 
 emberi fogyasztásra nem alkalmas (0511 vtsz.) 
 ipari célra előkészített, feldolgozott (pl.: 41. Árucsoport) 

Az állati bél, hólyag és gyomor (kivéve a halak), az emberi fogyasztásra alkalmas vagy 
alkalmatlan állapotba egyaránt a 0504 vtsz. alá osztályozzuk.  
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A 2. Árucsoportba tartozó áruk ismertetése során szükséges említést tenni a zsiradékok 
osztályozásáról, mint élelmezési célra alkalmas állati eredetű termékről. Az állati zsiradékot 
a 15. Árucsoportba osztályozzuk. Azonban kivételt képez és egyben a 0209 vámtarifaszám 
alá osztályozzuk a sovány húsréteget nem tartalmazó baromfi- és sertészsiradékot, nem 
olvasztva vagy másképp nem kivonva, még abban az esetben is, ha kizárólag ipari célra 
használható fel. Továbbá csak a vámtarifaszám szövegében meghatározott tartósítási 
módok szerint osztályozhatóak (frissen, hűtve, fagyasztva...) 

A kiolvasztással, vagy vegyi eljárással nyert állati zsiradék a 1501 vtsz. alá kell osztályozni. 
A tőkehúst zsiradékkal vagy a húshoz tapadt zsiradékot húsalkotó részeként kell 
osztályozni. Vagyis a sovány húsréteget tartalmazó szalonna a hús fajtájának megfelelő 
vámtarifaszám alá osztályozzuk a 2. Árucsoportban. 

3. ÁRUCSOPORT: HALAK, RÁKOK, PUHATESTŰ ÉS MÁS GERINCTELEN 
VÍZIÁLLATOK 
A 3. Árucsoportba osztályozzuk az élő és nem élő hal, rák, rákféle, puhatestű (pl.: osztriga, 
fésűskagyló, éti kagyló, polip, tintahal, csiga stb.) és más gerinctelen víziállat (pl. medúza, 
tengeri sün, tengeri uborka stb.) és ezek húsát egyaránt:  

- élelmezési célra és fogyasztásra közvetlenül alkalmas állapotban, 
- ipari feldolgozásra alkalmas (pl. konzervgyártás) formában, 
- tenyésztési vagy akváriumi célra. 

A 3. Árucsoportba kizárólag olyan halak, rákok, rákfélék, puhatestűek és más gerinctelen 
víziállatokból származó húsok tartoznak (ideértve a halbőrt, májat és az ikrát is), amelyek 
fajtájukat vagy állapotukat figyelembe véve élelmezési célra alkalmasak.  

Azok a termékek, amelyek élelmezési célra nem alkalmasak az 5. Árucsoportba kell 
osztályozni. Az egyes vámtarifaszámok állat fajtánként, illetve feldolgozottság és tartósítás 
fokának megfelelően sorolják fel az oda tartozó termékeket. 

Nem osztályozzuk a 3. Árucsoportba: 

- tengeri emlősök (1. Árucsoport), 
- tengeri emlősök húsa (2. Árucsoport), 
- halhulladék, liszt és dara, illetve az élelmezési célra nem alkalmas ikra (5. 

árucsoport), 
- megengedett megmunkáláson túl feldolgozott termékek (16. Árucsoport), 
- emberi fogyasztásra nem alkalmas halból vagy rákféléből, puhatestű vagy más 

gerinctelen víziállatból készült liszt, dara (23. Árucsoport). 

Az árucsoportba tartozó halakat, rákféléket, puhatestűeket és más gerinctelen vízi állatokat 
a vámtarifaszámok szövegében meghatározott állapotban osztályozhatóak. Erre tekintettel 
megállapítható, hogy a megengedett megmunkálási módok megegyeznek a 2. 
Árucsoportban leírtakkal. 
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Megengedett megmunkálási módok: 

- egészben,  
- félbehasítva (tőkehús hosszában kettévágva), negyedelve 
- darabolva (fej nélkül, kibelezve vagy a szálkákat, porcokat még tartalmazó 

darabokban is), vágva, szeletelve,  
- aprítva, darálva, őrölve, 
- liszt, őrlemény, 
- csontozva, 
- légmentesen csomagolva. 

Megengedett tartósítási módok: 

- frissen, hűtve, fagyasztva, 
- sózva, sós lében tartósítva, 
- szárítva, füstölve, 
- előzetesen forrázva, de nem főzve, 
- időleges tartósítás érdekében céljáró sóval vagy jéggel csomagolhatják, vagy sós 

vízzel kezelhetik,  
- enyhen cukrozva vagy kevés babérlevéllel csomagolva 
- halliszt és haldara zsírtalanítva is. 

Azonban a tartósítási módok kibővülnek az alábbiakkal: 

- füstölés előtt vagy alatt történő főzés halak esetén (0305 vtsz.), 
- kevés babérlevél hozzáadása tartósítás során, 
- rákok és rákfélék (héjas állatok) esetén egyszerűen gőzölve vagy vízben forrázva 

(0306 vtsz.). 

Ezeken túlmenő megmunkálás esetén (panírozva, fűszerezve, pácolva, sütve, főzve, párolva) 
a termékek, a 16. Árucsoportba osztályozhatóak.  

Pl.: nyers halpaprikás liszttel bevonva (l6. Árucsoport), kaviár és kaviárpótló (1604 vtsz.) 
halleves (2104 vtsz.), vízben főzött és héjától megfosztott rákféle, vízben főzött vagy 
ecetben tartósított puhatestű állat (1605 vtsz.) 

A 3. Árucsoportba tartozó húsok egyik jellegzetes megjelenési formája a halfilé. A kifejezés 
alatt azokat a hosszú halhús darabokat értjük, amelyeket a hal gerincével párhuzamosan 
vágtak. Továbbá a hal jobb- vagy baloldalából állnak úgy, hogy a fejet, a beleket, az 
uszonyokat és a csontokat eltávolították. A halfilé osztályozását a bőr megléte nem 
befolyásolja, ugyanis megléte megkönnyíti a hús szeletelését.  

4. ÁRUCSOPORT: TEJTERMÉKEK; MADÁRTOJÁS; TERMÉSZETES MÉZ; MÁSUTT 
NEM EMLÍTETT ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS ÁLLATI EREDETŰ ÉLELMISZER 
A 4. Árucsoportba tartozó valamennyi termék állati eredetű és alkalmas élelmezési célra. 
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Tejtermékek 

- tej, azaz a teljes tej es a részben vagy teljesen lefölözött tej, 
- tejszín (sűrítve, édesítőanyag hozzáadásával is, folyékony, pép és szilárd formában – 

tömb, por, granulátum), 
- író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir (sűrítve, édesítőanyag hozzáadásával is, 

folyékony, pép és szilárd formában – tömb, por , granulátum) és más erjesztett vagy 
savanyított tej és tejföl, 

- tejsavó (folyékony, pépes vagy szilárd formában, valamint sűrítve- por alakban), 
- vaj és tejből nyert más zsír és olaj (tejzsír, vajzsír és vajolaj)  
- vaj és kenhető tejkészítmény (vajkrém), 
- sajt (friss sajt, ami érleletlen és kezeletlen– ricotta, gomolya, mozzarella; ömlesztett 

sajt; kékerezetű sajt; lágy sajt – camembert; kemény és félkemény sajt – gouda, 
parmesan reszelt vagy por alakban is), 

- túró. 

Az egyes vámtarifaszámok szövegében meghatározott megengedett megmunkálások 
befolyásolják a tejtermékek osztályozást. 

A tejtermékek kismennyiségben tartalmazhatnak: 

- vitaminokat, 
- ásványi sókat, 
- stabilizáló anyagokat, 
- oxidáció gátló anyagokat, 
- feldolgozáshoz szükséges, kis mennyiségű adalékanyagokat, ezek azonban nem 

változtathatják meg az áruk, a tejtermék jellegét. 

Nem osztályozhatjuk a 4. Árucsoportba: 

- tejtermék alapú élelmiszerkészítmény (1901 vtsz.), 
- fagylalt és ehető jégkrémek (2105 vtsz.), 
- tejalapú italok (kakaóval ízesített is!) (2202 vtsz.), 
- kazein (3501 vtsz.) 
- tej albumin (3502 vtsz.) 

Madártojás és tojássárgája 

A 4. Árucsoportba osztályozzuk: 

- minden baromfi és egyéb madár tojását, 
 tojás héjában (0407 vtsz.) 
 tojás, héj nélkül, egészben (0408 vtsz.) 
 tojássárgája (0408 vtsz.) 

- a vámtarifaszám szövegében megengedett megmunkálásokkal és formában, 
 friss, szárított, vízben megfőzött,  
 fagyasztott vagy más módon tartósított,  
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 cukorral vagy egyéb módon édesítve is 
- élelmezési és ipari célra egyaránt felhasználható, 
- cukrot vagy édesítőszert is tartalmazhat. 

Természetes méz 

Méhek vagy más rovarok által előállított méz tartozik, akár kipergették a lépből, akár nem. 
Az ide tartozó méz nem tartalmazhat sem cukrot, sem más anyagot. Ide tartozik bármilyen 
kiszerelésben. A mesterséges mézet, továbbá a természetes és mesterséges méz keverékét, 
illetve a cukorral kevert mézet a 17. Árucsoportba osztályozzuk. 

5. ÁRUCSOPORT: MÁSUTT NEM EMLÍTETT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK 
Az 5. Árucsoportba tartozó termékek közös jellemzője: 

- nem, vagy csak egyszerűen megmunkált állat eredetű termékek, 
- élelmezési célra alkalmatlan termékek, kivéve az 5. Árucsoport Megjegyzés (1) 

bekezdés a.) pontjában meghatározott állati bél, gyomor, hólyag, 
- nem tartoznak a Vámtarifa más Árucsoportjaiba. 

Megengedett megmunkálási módok 

Nyersen tisztítva csak egyszerűen előkészítve (pl.: mosva, tisztítva, fehérítve, zsírtalanítva, 
egyszerűen darabolva, egyszerűen rendezve stb.), a vámtarifaszám szövegében 
meghatározott módon a termék nem válik közvetlen felhasználásra alkalmassá. 

Az 5. Árucsoportba az alábbi áruk osztályozhatóak 

- élelmezésre alkalmatlan termékek (pl.: elhullott állat és abból nyerhető termékek) 
- élelmezésre is alkalmas termékek  

A 0504 vámtarifaszám alá kerül osztályozásra az állati bél, hólyag és gyomor (a halból 
származó 0511 vtsz.), egészben vagy darabban, akár alkalmasak élelmezésre, akar nem, 
frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve. A különféle 
állati eredetű beleket elsősorban kolbász-burkolataként használják. Továbbá használják 
még steril sebészeti catgut gyártására (3006 vtsz.), teniszütő húrnak (4206 vtsz.) vagy 
hangszerhúrnak (9209 vtsz.). 

- egyéb állati eredetű termékek (pl. szőr, sörte, madárbőr és toll, csontok, szervek, 
mirigyek stb.)  

A 0502 vámtarifaszám alá osztályozzuk az állati szőrt a megengedett megmunkálásokon 
felül ömlesztve, csomózva, laza kötegekben. Azonban az olyan kötegekben, csomókban, 
melyek közvetlenül seprű, kefe, ecet gyártására alkalmasak, a 9603 vámtarifaszám alá 
osztályozzuk, mint készáru. Az állati csontok egyszerű előkészítés (mosás, darabolás, 
zsírtalanítás…) keretében osztályozhatóak ebbe az 5. Árucsoportba, azonban a csontokból 
faragott termékek a 9601 vámtarifaszám alá kerülnek osztályozásra.  
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A 0505 vámtarifaszám alá osztályozzuk a madárbőrt és más madárrészt (pl. fej, szárny), 
tollal vagy pehellyel, továbbá a madártollat, tollrészt és a pehelyt legfeljebb tisztítva, mosva, 
fertőtlenítve, de tovább nem megmunkálva. Ide osztályozzuk a kiskereskedelemi forgalom 
számára dunyhának vagy vánkosnak nem minősíthető vászonzsákokba (anginba) csomagolt 
tollat es pelyhet is. A dunyhát és a vánkost tollal, pehellyel töltve a 9404 vámtarifaszám alá 
osztályozzuk.  

A 0507 vámtarifaszám alá osztályozzuk az elefántcsontot. Ezen szakkifejezés pontos 
meghatározását az 5. Árucsoport Megjegyzés (3) bekezdés tartalmazza. Vagyis az 
elefántcsont kifejezés magába foglalja többek között a rozmár, a vaddisznó agyarát, 
valamint az orrszarvú szarvát, és minden más állat fogát. 

A 0511 vámtarifaszám alá osztályozzuk az 1. vagy 3. Árucsoportba tartozó élettelen 
állatokat, valamint ezek emberi fogyasztásra alkalmatlan húsát vagy vágási melléktermékét 
és belsőségét. Szintén ezen vámtarifaszám alá osztályozzuk az állati vért, folyékonyan vagy 
szárítva, élelmezésre alkalmas vagy alkalmatlan állapotban egyaránt.  

- emberhaj (5. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés alapján hosszúság szerint is 
válogatva), emberhaj hulladék.  

Amennyiben az emberhajat az egyszerű tisztítási ás mosási eljáráson túl készítenek el 
(Pl.:festve, göndörítve, parókák gyártására előkészített), valamint gyökér és csúcsvég szerint 
rendezve  a 6703 vámtarifaszám alá kerül osztályozásra. Az emberhajból készült termékeket 
(Pl.: paróka, szakáll, bajusz, fürtök…) a 6704 vámtarifaszám alá osztályozzuk. 

Nem tartoznak ebbe az Árucsoportba a következők: 

- élelmezési célra alkalmas, nyers állatbőrök (2. Árucsoport),  
- nyers halbőrök (3. Árucsoport),  
- főtt állatbőrök es halbőrök (16. Árucsoport), 

II. ÁRUOSZTÁLY: NÖVÉNYI TERMÉKEK 
A II. Áruosztály kilenc Árucsoportot (6-14. Ács.) foglal magában. Az Áruosztály szerkezete 
hasonlóságot mutat az I. Áruosztályhoz, az élő növényeken kívül az elsődlegesen 
feldolgozott növényi termékeket foglalja magába. Az osztályozás során döntő fontosságú, 
hogy a növényi eredetű termékek milyen megmunkálással, hogyan tartozhatnak az adott 
Árucsoportba.  

6. ÁRUCSOPORT: ÉLŐ FA ÉS EGYÉB NÖVÉNY; HAGYMA, GUMÓ, GYÖKÉR ÉS 
HASONLÓ; VÁGOTT VIRÁG ÉS DÍSZÍTŐ LOMBOZAT 
A 6. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdés alapján ide osztályozzuk: 

- élő növényeket (fák, cserjék, bokrok, palánták), melyeket faiskolák és kertészetek 
hoznak forgalomba, 
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- növényi szaporítóanyagok (gumók, hagymák), 
- vágott virágokat, csokrokat, koszorúkat és hasonló növényeket és növényrészeket, 

melyek virágüzletekben, kereskedésekben kaphatók. 

Nem osztályozhatóak azonban a 6. Árucsoportba azok a hagymák és gumók, amelyekről 
nem lehet megállapítani, hogy azok élelmezésre, vagy ültetésre használhatóak fel. 

Pl.: burgonya, vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma (7. Ács.) 

Felhasználási céljuk: nem elsősorban fogyasztásra szolgálnak, hanem díszítésre, illetve 
ültetésre vagy szaporításra. 

Megengedett megmunkálási módok 

- frissen (földlabdában, cserépben, hordóban, dobozban ültetve), 
- szárítva, 
- fehérítve, 
- festve, 
- impregnálva vagy díszítési célra másképpen előkészítve. 

A 6. Árucsoport szerkezeti felépítése 

0601 vtsz.: hagymák, gumók, gumós gyökér, hagymagumó, gyökércsíra...stb. cserépben 
vagy dobozban bemutatva is. Pl.: amarílisz, begónia, gyöngyvirág, krókusz, ciklámen, dália, 
frézia, hóvirág, gladiólusz, gloxínia, jácint, liliom, nárcisz, tubarózsa, tulipán. 

0602 vtsz.: más élő növény, dugvány, oltvány. Pl.: erdei-, gyümölcs-, dísz-...stb. fa, cserje 
és bokor, palánta, oltvány és oltógally (oltóág vagy oltóvessző); inda és hajtás, gombacsíra. 
Ezek a növények gyökeresen csupaszon vagy földlabdával, cserépbe, ládába, dobozba vagy 
hasonlóba ültetve is ide osztályozandóak. 

0603 vtsz.: díszítés és csokorkészítés céljára szolgáló vágott virágok. Nem tartozik ide az a 
virág, szirom és bimbó, amelyet elsősorban az illatszeriparban, a gyógyszeriparban, 
rovarirtó-, gombaölőszernek használnak, ha csokorkészítésre, sem díszítési célra nem 
alkalmas (1211 vtsz.) 

0604 vtsz.: díszítés és csokorkészítés céljára szolgáló lombozat és más növényi részek. Pl.: 
a levél, ág, egyéb növényi lombozat, moha, zuzmó, fű, ha ezeknek virágkereskedelmi 
jellegük van. 

 

Nem tartozik ebbe az Ács.-ba az olyan növény vagy növényrész:  

- amelyet elsősorban az illatszeriparban, gyógyszeriparban, rovarirtónak, 
gombaölőnek vagy hasonló célra használnak (1211 vtsz.), 

- amelyet fonási célra használnak (1401 vtsz.) 
- művirágok (67. Árucsoport) 
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7. ÁRUCSOPORT: ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS ZÖLDSÉGFÉLÉK, GYÖKEREK ÉS 
GUMÓK 
A 7. Árucsoportba tartozó zöldségeket az alábbiak szerint lehet meghatározni: 

- 0701-0708 vámtarifaszámok illetve 0713-0714 vámtarifaszámok esetében a 
vámtarifaszám szövegében foglalt árumegnevezések alapján. Pl.: paradicsom (0702 
vtsz.), káposzta (0704 vtsz.), uborka (0707 vtsz.). 

- 0709-0712 vámtarifaszámok vonatkozásában a 7. Árucsoport Megjegyzés (2) 
bekezdése alapján kerül meghatározásra az egyes „zöldségféle” kifejezés. Pl.: ehető 
gomba, olívabogyó, tök, padlizsán, édeskömény petrezselyem, tárkony, zsálya, 
Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó növények...stb. 

A 7. Árucsoportba tartozó termékek esetében azok a megmunkálási és tartósítási módok 
megengedettek, amelyeket az egyes vtsz. szövegek lehetővé tesznek:  

- frissen vagy hűtve, 
- fagyasztva (nyersen, fagyasztás előtt gőzölt vagy vízben forrázott is), 
- ideiglenesen tartósítva (kéndioxid gáz, sós lé, kénes víz), 
- szárítva, gőzölve, víztelenítve, 
- labdacs (pellet) formában tömörítve, 
- légmentesen csomagolva, 
- egészben, aprítva, szeletelve, darabolva, törve, porítva, hüvelyes zöldségek kifejtve, 

hántolva, felesen is 

A Capsicum és a Pimenta nemzetséghez tartozó növények gyümölcsét paprikaként említik. A 
Capsicum nemzetségbe tartozó paprika növények (közönséges-, cserjés-, kínai-, bogyós-, 
szőrös paprika) gyümölcse sokféle lehet, az édes vagy csemegepaprikától, egészen a 
legcsípősebb (chili, Cayenni bors, ami nem bors, hanem a csípős ízű csilipaprika fűszerként 
használt durva őrleménye) fajtáig terjedhet. Ezeket a növényeket elsősorban ételízesítésére 
használják.  

A Pimenta nemzetséghez tartozó növények (fekete bors, fehér bors, szecsuani bors, 
németbors, csombor bors, piros bors) is igen változatosak lehetnek az édestől egészen a 
csípős változatáig bezárólag. A 7. Árucsoport Megjegyzés (4) bekezdés alapján ezen 
növények gyümölcsét szárítva, zúzva vagy őrölve a 0904 vtsz. alá osztályozzuk. Ezen 
megmunkálásokkal a zöldségek nem válnak közvetlen fogyasztásra alkalmassá 
(késztermékké), elsősorban a szállítás, tárolás idejére, további feldolgozásig állagmegóvási 
célt szolgálnak. A felsorolt megmunkálásokon túlmenően feldolgozott termékeket általában 
a 20. Árucsoportba kell osztályozni (pl. ecetsavval tartósítás). 

A 7. Árucsoport szerkezeti felépítése 

0701-0709. vtsz.: Zöldségfélék frissen vagy hűtve, függetlenül attól, hogy vetésre és 
élelmezésre használják fel. Ezen növények palántái viszont a 6. Árucsoportba kerül 
osztályozásra. 
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0710. vtsz.: Zöldségfélék fagyasztva. A fagyasztás során gőzölik, sózzák, vagy cukrozzák a 
termékeket, azonban ezen eljárásokat megengedi a vámtarifaszám szövege azzal, hogy a 
zöldségféle nem válik késztermékké. 

0711. vtsz.: Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva. Ezen zöldségféléket általában ipari célra 
használják fel, így az ideiglenes tartósítás olyan eljárást takar, amelynek következtében a 
zöldségféle közvetlen emberi fogyasztásra alkalmatlan. 

0712 és 0713. vtsz.: Szárított zöldségfélék. Ezen vámtarifaszám alá tartozó zöldségfélék 
bármilyen eljárással száríthatják. Nem osztályozható e vámtarifaszám alá a Capsicum vagy 
Pimenta nemhez tartozó növények (paprika) gyümölcse, szárítva, zúzva, őrölve, amelyeket, 
mint fűszerek a 9. Árucsoportba kell osztályozni. E vámtarifaszám alá kell osztályozni a 
szárított zöldségeket törve vagy porítva is. Pl. a spárga, karfiol, petrezselyem, turbolya, 
vöröshagyma, fokhagyma, zeller, amelyeket általában ízesítő anyagként vagy leves 
készítésére használnak. 

Azonban nem osztályozzuk ide a burgonyából készült lisztet, darát (1105 vtsz.), illetve a 
0713 vtsz. alá tartozó szárított hüvelyesekből készült lisztet, darát (1106 vtsz.). 

0714. vtsz.: Magas keményítő és inulin tartalmú növények. Ezeket a növényeket általában 
élelmiszerek, vagy ipari termékek előállítására használhatják fel, frissen, szárítva, egészben, 
szeletelve. Egyes esetekben ezeket a gumókat és gyökereket közvetlenül is felhasználják 
emberi fogyasztásra vagy állati takarmányozásra. 

8. ÁRUCSOPORT: ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS GYÜMÖLCS ÉS DIÓ; 
CITRUSFÉLÉK ÉS A DINNYEFÉLÉK HÉJA 
A 8. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése értelmében ebbe az Árucsoportba: 

- az élelmezési célra alkalmas gyümölcsök (a hazai és déli egyaránt),  
- diófélék, és  
- a citrusfélék vagy dinnyefélék héja osztályozható. 

Megengedett tartósítási és megmunkálási módok 

- frissen, hűtve (8. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés), 
- fagyasztva (előtte gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, kis mennyiségű cukor 

hozzáadásával is), 
- szárítva (rehidrálva, párologtatva, liofilizálva), keverékek is. A kereskedelmi 

forgalomba kapható ún. gyümölcsteák (szárított gyümölcsdarabkák keveréke) is ide 
osztályozzuk. 

- ideiglenesen tartósítva (kéndioxid gáz, sós lé, kénes víz), 
- egészben, szeletelve, aprítva, csíkokra vágva, 
- kimagozva, pépesítve, reszelve, hámozva, tisztítva, 
- homogenizálva (egyneműsítve), légmentesen csomagolva. 
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A fentiekben felsorolt megmunkáláson túlmenően elkészített gyümölcsöket, diókat a 20. 
Árucsoportba osztályozzuk. Pl.: drénezett, kandírozott gyümölcsök (2006 vtsz.). 

 
8. ábra. Karambola 
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9. ábra. Kesudió 

A 8. Árucsoport Kiegészítő Megjegyzés (2) bekezdése felsorolja azokat a termékeket, 
amelyeket a Vámtarifa „trópusi gyümölcs”-nek minősít az osztályozás során. Pl.: tamarind, 
papaya, karambola, mangó, licsi...stb. 

A 8. Árucsoport Kiegészítő Megjegyzés (3) bekezdése meghatározza a „trópusi diófélék” 
körébe sorolandó termékeket. Pl.: kóla, aréka kókuszdió, kesudió, makadámiadió...stb. 

Nem osztályozhatóak az alábbi termékek a 8. Árucsoportba: 

- Kávé, vanília, borókabogyó (9. Árucsoport), 
- Földimogyoró és más olajtartalmú gyümölcs, amelyeket gyógyszer vagy 

illatszeriparban használnak fel (12. Árucsoport), 
- Kakaóbab (18. Árucsoport), gyümölcsliszt, - dara (11. Árucsoport), 
- Pörkölt gyümölcs és dióféle (pl. gesztenye, mandula), őrölve, amelyeket pótkávéként 

használnak (2101 vtsz.), 
- Pörkölt földimogyoró vagy a földimogyoróvaj (2008 vtsz.). 

Gyümölcsteák osztályozása 
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Meg kell említeni a kereskedelmi forgalomban kapható gyümölcsteák esetben azt, hogy azok 
kizárólag szárított gyümölcsdarabok keverékéből állnak, ital, főzet vagy "tea" ital készítése 
érdekében kiszerelhetik (pl. tasakba, zacskóba). Ezeket a teákat a 0813 vámtarifaszám alá 
kell osztályozni, annak ellenére, hogy teaként nevezzük. Nem osztályozzuk a 8. 
Árucsoportba az olyan terméket, amelyet a 0813 vtsz. alá tartozó egy vagy többféle szárított 
gyümölcs és más árucsoportba tartozó növények, növényrészek keverékéből áll (2106 vtsz.). 

A 8. Árucsoport szerkezeti felépítése 

0801-0806 vtsz.: „déli” és csonthéjas gyümölcs, szőlő frissen, hűtve, szárítva. Pl.: 
kókuszdió, pisztácia, datolya, füge, citrusfélék…stb. 

0807-0810 vtsz.: Más „hazai” gyümölcsök frissen, hűtve. Pl.: szilva, cseresznye, meggy, 
dinnye, alma, körte, eper...stb. 

0811 vtsz.: Gyümölcsök gőzölve, forrázva, fagyasztva. Az ide osztályozzuk azokat a 
gyümölcsöket, amelyeket fagyasztás előtt gőzöléssel vagy vízben forrázással főztek. A 
fagyasztás előtt más módszerrel megfőzött fagyasztott gyümölcs és dióféle, azonban a 20. 
Árucsoportba tartozik. A fagyasztott gyümölcsök tartalmazhatnak cukrot, illetve 
édesítőanyagot is egyaránt. 

0812 vtsz.: Gyümölcsök ideiglenesen tartósítva. Ide osztályozzuk a felhasználás előtt, a 
szállítás vagy raktározás időtartamára ideiglenesen tartósított (kéndioxid-gáz, sós lében, 
kénes vízben) gyümölcsöket. Ezeket a tartósított termékeket az élelmiszeriparban dolgozzák 
fel dzsem, cukrozott gyümölcs...stb. készítésére.  Ezeket a gyümölcsöket általában 
hordókba, tálcákra vagy szabad lécezésű tartályokba csomagolják. 

0813 vtsz.: Szárított gyümölcs (kivéve a 0801-0806. vtsz alatt meghatározottak), szárított 
gyümölcskeverékek, diókeverékek. Kizárólag a hazai gyümölcsök tartoznak ide szárítva, a 
déli gyümölcsök csak keverék formájában, tekintettel arra, hogy a déli gyümölcsök szárítva 
is a saját vámtarifaszámuk (0801-0806. vtsz) alá osztályozhatóak. 

Ide osztályozzuk továbbá, a 8. Árucsoportba tartozó diófélék vagy szárított gyümölcsök 
keverékeit, beleértve az ugyanazon vámtarifaszám alá tartozó diófélék vagy szárított 
gyümölcsök keverékeit. Ide tartozik a friss vagy szárított diófélék keveréke, a szárított 
gyümölcsök keveréke, valamint a friss vagy szárított diófélék és szárított gyümölcsök 
keveréke is. Ezek a keverékek általában dobozban, celofáncsomagolásban kerülnek 
forgalomba. 

0814 vtsz.: Citrus és dinnyefélék héja. Ezeket a termékeket cukrozott gyümölcshéj 
készítésére vagy illóolaj kivonására használják fel. 

9. ÁRUCSOPORT: KÁVÉ; TEA; MATÉTEA ÉS FŰSZEREK 
Kávé (0901 vtsz.) 

Ez alá a vámtarifaszám alá osztályozzuk 
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- minden formában (bogyó, mag héjával együtt is), 
- olyan kávé, amelyből a koffeint kivonták, 
- pörkölt kávé koffeintartalom nélkül is, 
- kávéhéj vagy kávéburok,  
- bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé. 

Pl.: 20% valódi kávé és 80% cikóriakávé keveréke. 

 
10. ábra. Kávécserje 

Nem osztályozható a 9. Árucsoportba: 

- pótkávé, 
- kávékivonat, esszencia, amelyet instant (azonnal oldódó) kávénak ismernek, 
- a valódi kávét nem tartalmazó pótkávé.  

 
Valamennyi terméket a 21. Árcsoportba soroljuk. 

Pótkávé 

Egy vagy több szénhidrátot tartalmazó növényből (cikóriából, malátából, rozsból, 
cukorrépából, földimogyoróból, szőlőmagból vagy szójából) pörköléssel készült termék, 
amelyek főzete hasonlít a pörkölt szemes kávéból készült italhoz. 

Kávékivonat 
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Olyan készítmények, amelyek a pörkölt szemes kávé vízben oldható vonadékanyagait 
tartalmazzák. Porszerű termékek, amelyek vízben gyorsan és maradék nélkül oldódnak. Így 
forró vízzel közvetlenül, az eredeti kávéval azonos élvezeti értékű kávéital készíthető 
belőlük. A kávészemekből pörkölés után gőzzel és meleg vízzel kivonják az oldható 
anyagokat. A kávé ízesítőanyagait még a vízgőzös kezelés előtt kivonják és félreteszik. Az 
oldatot betöményítik, majd fagyasztva szárítják (Liofilezés). Mielőtt a kávét – oxigénmentes, 
nitrogén vagy szén-dioxidos környezetben – becsomagolnák, az ízesítőanyagokat újra a 
kávéhoz adják. Leggyakrabban a szárítással készített kávékivonatokkal találkozhatunk.2 
Légmentes üvegedényben, vagy dobozban forgalmazzák. Pl.: Nescafé, Instant kávé. 

 
11. ábra. Instant kávé 

                                               

2 Fodor Pál: A kávészemek karrierje, Rubicon, 4:1–2 (1993) 
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A Capuccino por néven ismert termék valódi kávét tartalmazó, instant termék, amely a 
krémes espresso kávé, valamint a habosított tej elegye. Osztályozása során figyelemmel kell 
lenni a kakaótartalmára. Ha a Capuccino por kakaót tartalmaz, a 1806. vámtarifaszám alá 
osztályozzuk, ha nem tartalmaz, a 2101. vámtarifaszám alá kerül. 

Tea (0902-0903 vtsz.) 

A 0902 vámtarifaszám alá kizárólag a Thea (Camellia) nemzetségbe tartozó növényekből 
(levél, hajtás, bimbó, virág) nyerhető teák osztályozhatóak, amelyek alkalmasak arra, hogy 
belőlük ital vagy főzet legyen készíthető.  

 
12. ábra. Zöld tea 

A teák az alábbi feldolgozási formában fordulhatnak elő a 9. Árucsoportban:  

- teljesen fermentált (erjesztett) tea (Pl.: fekete tea vagy másképpen vörös tea), 
- részben fermentált (erjesztett) tea, amikor az oxidációt a folyamat közepén állították 

meg (Pl.: Oolong tea)  
- fermentálás nélkül (Pl.: zöld tea), 
- aromásított (Pl.: illóolajok), ízesített, 
- keverve aromás növényekkel és növényi részekkel (Pl. jázminvirág, szárított 

narancshéj vagy szegfűszeg), gyümölcsökkel, illetve fűszerekkel 
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- alkaloidjától, koffeintől mentesített. 

 
13. ábra. Vörös tea 
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A teák feldolgozásának egyik mozzanata a fermentálás (erjesztés). Ez a feldolgozási 
módszer során megindulnak a kémiai oxidációs folyamatok. Az aminosavak bomlásából 
illóanyagok keletkeznek (Pl.: a klorofillból feofitinek és feoforbidok keletkeznek). A zöld teát 
nem fermentálják. 
 
A 0903 vtsz. alá osztályozzuk a matéteát. A matétea a maté fa (Argentínában, Uruguayban 
és Brazíliában honos cserje) megszárított leveleiből készült főzet. A matétea teaszerű, 
koffeinben és antioxidánsokban gazdag főzet. 

 
14. ábra. Matétea 

Nem tartoznak ide a hétköznapi életben teának nevezett termékek: 

- gyümölcsteának nevesített szárított gyümölcsök, vagy azok keverékei (8. 
Árucsoport), 

- egy növényből készült – betegségmegelőzés, vagy gyógyászati célra szolgáló – 
kiszerelt „tea”, amelyből ital vagy főzet készíthető (12. Árucsoport), 

- többfajta növényi részből készült termék, amely hatóanyagnyi mennyiségben 
gyógyászati hatóanyagot tartalmaz (30. Árucsoport), 

- többfajta növényi részből készült termék, amely gyógyászati hatóanyagot nem, vagy 
nem megfelelő mennyiségben tartalmaz (21. Árucsoport). 

Fűszerek, fűszerkeverékek (0904-0910 vtsz.) 

Fűszernek nevezzük azokat a növényeket, amelyek illóolajokban és aromás anyagokban 
gazdagok, továbbá jellegzetes ízük miatt ízesítőként használatosak. A kereskedelemben 
általában nem természetes formában találhatóak meg, hanem valamilyen formában (szárított 
állapotban, egészben, törve vagy porítva) kezelve.  
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A 9. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdés értelmében a fűszerek, és a fűszerkeverékek 
osztályozását más anyag hozzáadása nem befolyásolja, feltéve, hogy a hozzáadott más 
anyagok a fűszerjelleget nem változtatják meg (hígítók, élelmiszer festékek adalékanyagok, 
tartósítószerek). 

Fűszerkeverékek osztályozása 

A fűszerkeverékek osztályozását a 9. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdés határozza meg: 

Jellegváltozás nélkül 

- azonos vámtarifaszám alá tartozó két vagy több fűszer keverékét ugyanazon 
vámtarifaszám alá kell osztályozni, figyelembe véve a súly szerinti arányokat. Pl.: 
ánizsmag (0909 vtsz.) és réti köménymag (0909 vtsz.) keveréke => 0909 vtsz.     

- különböző vámtarifaszám alá tartozó két vagy több fűszer keverékét a 0910 vtsz. alá 
kell osztályozni. Pl.: szerecsendió (0908 vtsz.) és édesköménymag (0909 vtsz.) 
keverékét => 0910 vtsz. 

Jellegváltozással 

Amennyiben a fűszerkeverék jellege megváltozik, nem osztályozható a 9. Árucsoportba, 
hanem jellegének megfelelően kell osztályozni. Pl.: fűszer, szárított vagy porított zöldség 
keveréke, só, tartósítószerek keveréke (ételízesítő) - 2103 vtsz.; fűszer, zöldség, hús, 
tészta...stb. keveréke (leves) - 2104 vtsz. 

Nem osztályozzuk a 9. Árucsoportba fűszerként a következő termékeket: 

- a 7. Árucsoportba tartozó zöldségfélék (pl. petrezselyem, turbolya, tárkony, zsázsa, 
édes majoránna, koriander és kapor) és azok keverékei, 

- gyümölcs, mag és növényrész, amelyet fűszerként is, de elsősorban illatszer- vagy 
gyógyszeriparban használnak fel (1211 vtsz.) (pl. kvassziahüvely, rozmaring, 
vadmajoránna, bazsalikom, mindenfajta menta, ruta és zsálya). 

10. ÁRUCSOPORT: GABONAFÉLÉK 
A 10. Árucsoportba osztályozzuk: 

- valamennyi friss gabonaféle (kivéve a főzni való csemegekukorica - 10. Ács. 
Megjegyzés (2) bekezdés) kévében, kalászban, szemtermésként csépelve, rostálva, 
malomiparilag nem megmunkálva, 

- az érés előtt levágott gabonafélékből nyert szemek, 
- rizs, előmunkálva, hántolva, polírozva, fényesítve, forrázva, (de nem előfőzve), 

törmelék alakban, vitaminnal dúsítva. 

A gabonafélék (pl. a kukorica) szárított kalászát, amelyet fehérítettek, festettek, 
impregnáltak vagy más módon díszítési célra elkészítettek, a 0604 vámtarifaszám alá kell 
osztályozni. 
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A gabonafélék ebbe az Árucsoportba malomiparilag meg nem munkálva tartoznak, 
felhasználhatják vetési, élelmezési és takarmányozási célra egyaránt. A malomipari 
megmunkálás azonban a rizs esetében megengedett. Ugyanis a 1006 vámtarifaszám alatt 
előmunkálva, hántolva, polírozva, fényesítve, forrázva, félig főzve, dúsítva is osztályozható a 
rizs. Nem osztályozható a rizs a 1006 vámtarifaszám alá, ha a rizs teljesen vagy részben 
megfőzött, hiszen a szem szerkezetét megváltoztató kezelésnek vetettek alá. Ebben az 
esetben a rizs a 1904 vtsz. alá tartozik. 

A 10. Árucsoport Megjegyzés (3) bekezdése alapján nem osztályozható a 1005 
vámtarifaszám alá a főzni való csemegekukorica (7. Árucsoport). 

11. ÁRUCSOPORT: MALOMIPARI TERMÉKEK, MALÁTA, KEMÉNYÍTŐ, INULIN, 
BÚZASIKÉR 
Az árucsoportban malomipari megmunkálással elkészített, élelmezési célra alkalmas 
termékek találhatóak.  

A 11. Árucsoportba az alábbi termékek tartoznak: 

- a 0713 vtsz. (szárított hüvelyesek), illetve a 0714 vtsz. (szágópálmabél, a manióka 
szárított gyökér) alá tartozó zöldségfélékből, valamint burgonyából készült 
termékek, 

- a 8. Árucsoportba tartozó (gesztenye, mandula, datolya, banán, kókuszdió és 
tamarind) gyümölcsökből készült termékek, 

- a 10. Árucsoportba tartozó gabonafélék és a 7. Árucsoportba tartozó 
csemegekukorica őrléséből származó termékek, a 2302 vtsz. alá tartozó őrlési 
hulladék kivételével, 

- a 1107, 1108, 1109 vámtarifaszámok alá tartozó áruk, amelyeket a 10. Árucsoportba 
tartozó gabonafélékből kivonás útján állítanak elő. 

Malomipari megmunkálásnak minősülő tevékenység 

- hántolás, őrlés,  
- darálás, szitálás,  
- pelyhesítés, gyöngyözés 

A malomipari termékek osztályozásánál figyelembe kell venni: 

- a név (fajta) szerinti meghatározást, 
- a 11. Árucsoportban megengedett megmunkálást, a 11. Árucsoport Megjegyzés (2) 

bekezdésében megtalálható Ewers- féle táblázat szerint 
 
Ewers-féle táblázat: 

A gabonafélék őrléséből származó termékek osztályozását meghatározó táblázat három 
különböző szempontot (keményítőtartalom, hamutartalom, átszitálhatóság) vizsgál.  
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A Megjegyzés (2) bekezdése alapján akkor osztályozhatóak a 11. Árucsoportba ha: 

- keményítőtartalmuk magasabb, mint a táblázatban megadott érték, 
- hamutartalmuk azonos vagy alacsonyabb, mint a táblázatban megadott érték, 
- fémszálból szőtt szövetből készült, 315 és 500 mikron nagyságú nyílású szitán az 

áthaladási százalékuk tömeg szerint eléri vagy meghaladja a táblázatban megadott 
százalék értékét. 

Az osztályozás során el kell dönteni: 

- Az őrlemény alkalmas-e emberi fogyasztásra, vagyis osztályozható a 11. 
Árucsoportba vagy sem. Ezen tény megállapításához a keményítő – és hamutartalom 
együttes vizsgálata szükséges a 11. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés A.) pontja 
alapján. Ha a táblázatban foglalt valamelyik értéknek nem felel meg az őrlemény, 
akkor a 2302. vtsz. alá osztályozzuk. 

- Ha az őrleményről eldöntöttük, hogy élelmezésre alkalmas, így a 11. Árucsoportba 
tartozik, meg kell vizsgálni - a 11. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés B.) pontjának 
figyelembe vételével -, hogy finom (1101 és 1102 vtsz.), vagy durva (1103 és 1104 
vtsz.) őrleményként osztályozzuk az Ewers - táblázatban meghatározott 
átszitálhatóság alapján. 

Ezek a szempontok határozzák meg, hogy a gabonafélékből származó termékek a 11. 
Árucsoportba tartozó lisztnek vagy darának minősülnek, vagy a 23. Árucsoportba korpának. 

1104 vtsz. 

Ez alá a vámtarifaszám alá osztályozzuk a gabonafélék azon őrleményeit, amelyeket a 1101-
1102. és a 1103 vtsz. alatt meghatározott malomipari megmunkálástól (őrlés, darálás, 
darabolás) eltérően állítottak elő. Ezen megmunkált gabonafélék közös jellemzője, hogy a 
megmunkálási művelet során a mag külső szerkezete változik meg (lapítás, hengerlés, 
pelyhesítés, aprítás, a magház (a külső héj alatti magburok) részben vagy egészben történő 
eltávolítása hántoltás útján, fényesítés, durva őrlés (vagyis darabokra vágott vagy tört mag). 

Ha a magmunkálások a mag belső szerkezetét is megváltoztatják (puffasztás, pirítás, főzés) 
a termékeket 1904. vámtarifaszám alá osztályozzuk. 

A 10. Árucsoportba tartozó gabonafélékből kivont termékek 

- Maláta (csíráztatott gabonaszem) a sörgyártás egyik alapanyaga. Egészben, őrölve, 
liszt formában, valamint pörkölve is a 1107 vtsz. alá osztályozzuk.  

- Keményítő (növényi sejtekben megtalálható szénhidrát). Legjellemzőbb növényi 
forrása a gabonafélék (búza, rizs, kukorica) és egyéb gumók és gyökerek. (1108 
vtsz.) 

- Búzasikér (a gabonalisztből vonják ki vízzel a többi alkotóelemtől). Bizonyos fajtájú 
kenyerek, makaróni vagy hasonló tészták, illetve diétás készítmények gyártásara 
szolgáló liszt fehérjetartalmának dúsítására szolgál. (1109 vtsz.) 
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12. ÁRUCSOPORT: OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK, 
KÜLÖNFÉLE MAGVAK ÉS GYÜMÖLCSÖK, IPARI ÉS GYÓGYNÖVÉNYEK, SZALMA 
ÉS TAKARMÁNY 
A 12. Árucsoportban található magvak és gyümölcsök egyaránt alkalmasak étkezési, ipari 
(illatszer, gyógyszer, növényvédő szer gyártására) és vetési célra. A következő termékek 
osztályozhatóak a 12. Árucsoportba. 

Olajos tartalmú gyümölcs és mag (1201-1207 vtsz.) 

Ezek a termékek étkezési olaj, valamint ipari olaj és zsiradék kivonására, kisajtolására 
szolgálnak akár ilyen célra, akár vetési vagy egyéb célra kerül bemutatásra. Pl.: pálmadió, 
karapadió, szójabab, földimogyoró, napraforgómag, lenmag, repcemag, szezámmag, 
mustármag, kendermag, gyapotmag, ászokfa mag, sáfránymag, szőlőmag...stb (Lásd: 12. 
Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdés)  

Vannak azonban olyan olaj kinyerésére alkalmas magok és gyümölcsök, amelyeket más 
(élelmezési) célra használhatóak fel: 

- 0801, és 0802 vtsz. alá tartozó gyümölcsök (kókuszdió, kesudió, mandula, 
mogyoró...stb.), 

- olajbogyó (0709 vtsz.), 
- kakaóbab (1801 vtsz.), 
- őszibarackmag, sárgabarackmag, szilvamag élelmezési célra (1212 vtsz.). 

Megengedett tartósítási és megmunkálási módok: 

- frissen, szárítva, mérsékelten hőkezelve, 
- részben vagy teljesen zsírtalanítva - 12. Ács. Megjegyzés (2) bekezdés, 
- olajukkal „visszazsírozva” - 12. Ács. Megjegyzés (2) bekezdés, 
- egészben, törve, zúzva, hántolva, héjatlanítva, 
- őrölve, porítva, vágva, labdacs (pellet) alakban. 

A megmunkálás következtében nem változhat meg a magvak és gyümölcsök jellege, nem 
válhatnak alkalmassá különleges célra való felhasználásra. Az olajos magvakból, illetve az 
olajtartalmú gyümölcsökből olaj kivonása után visszamaradó szilárd üledéket (olajpogácsa) a 
23. Árucsoportba kell osztályozni. 

Mag, gyümölcs és spóra, vetési célra (1209. vtsz) 

Ezen vámtarifaszám alá osztályozzuk a vetési célra szolgáló magokat, gyümölcsöket. Pl.: 
répamag, a fű és egyéb fűfélék (lucerna, baltacim, lóhere, csenkesz, perje) magja, díszvirág-
mag, zöldségmag, erdei fák magja, gyümölcsfák magja, bükkönymag, csillagfürtmag, 
tamarind mag, dohánymag. 

Nem osztályozható ide a 12. Árucsoport Megjegyzés (3) bekezdésben foglalt termékek: 

- hüvelyes zöldségek, csemegekukorica (7. Árucsoport), 
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- kávé, tea, fűszerek (9. Árucsoport), 
- gabonafélék (10. Árucsoport), 
- 1201-1207 vtsz. alá tartozó magvak 
- 1211. vtsz alá tartozó magvak. 

A fent meghatározott magvakat akkor is saját vámtarifaszámuk alá kell osztályozni, ha 
vetési célra szolgálnak. 

Növény és növényrész meghatározott célra való felhasználásra (1211. vtsz) 

Növények: kender, kamilla, fekete bodza, édesgyökér, eukaliptusz, hársfa, imola, kökörcsin, 
nadragulya, rozmaring, tárnics, szantálfa...stb. (Lásd: 12. Árucsoport Megjegyzés (4) 
bekezdés) 

Növényi részek: kéreg, gyökér, szár, levél, virág, szirom, gyümölcs és mag 

Növények, növényrészek a 1211vámtarifaszám alá tartoznak, ha: 

- elsősorban az illatszeriparban, a gyógyszeriparban vagy rovar, gomba irtására vagy 
hasonló célra használják, továbbá frissen vagy szárítva, egészben, felvágva, őrölve, 
porítva, reszelve vagy hántolva kerülnek felhasználásra, 

- a különféle növényeket, növényrészeket egymással nem keverték, és a 
kiskereskedelmi forgalom számára nem szerelték ki. 

KIVÉVE 

A 1211 vámtarifaszám alá tartozó növényeket, növényrészeket ital, „főzet”, vagy „tea” 
készítés, valamint betegség-megelőzési, vagy gyógyászati cél érdekében kiszerelik, feltéve, 
ha nem keverik egymással. Pl.: Menta tea, Hársfavirág tea. Abban az esetben, ha különböző 
fajta növényi és növényi részeket egymással keverik, vagy más Árucsoportba (7, 9, 11. Ács.) 
tartozó növényi termékekkel keverik, a 2106 vámtarifaszám alá osztályozzuk. 

Figyelemmel kell venni, hogy azok a növényi termékek, amelyeket a Kombinált 
Nómenklatúra más vámtarifaszámai részletesebben határoz meg akkor sem osztályozhatóak 
a 1211 vámtarifaszám alá, ha azok az illatszeriparban vagy gyógyszeriparban történő 
felhasználásra alkalmasak. Pl.: citrusfélék héja (0814 vtsz.), vanília, szegfűszeg, ánizs (9. 
Árucsoport), természetes mézga, gyanta, olajtartalmú gyanta (1301 vtsz.). 

A 1211 vámtarifaszám alá tartozó növényekből, növényi részekből elkészített, kevert és 
kiszerelt termékeket: 

- illatszerként a 33. Árucsoportba, 
- gyógyszerként a 30. Árucsoportba, 
- fertőtlenítő-, rovarirtó, gombaölő, és növényvédő szerként a 38. Árucsoportba 

osztályozzuk. 
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13. ÁRUCSOPORT: SELLAK; MÉZGA; GYANTA ÉS MÁS NÖVÉNYI NEDV ÉS 
KIVONAT 
A 13. Árucsoportba osztályozzuk az alábbi termékeket: 

- különféle rovarok által termelt gyantás anyagok, 
- a különféle növények által termelt váladékok és nedvek, melyek természetes úton 

(verejtékezés) képződnek vagy bemetszéssel, vagy vegyi úton (oldószerrel) történő 
kivonással nyerhetők. 

Sellak, természetes mézgák, gyanták, mézgagyanták és olajtartalmú gyanták 

A sellak gyantás anyag, amit különféle fajtájú trópusi fákon élő rovarok termelnek. A sellakot 
kence, vagy viasz előállítása során, valamint az elektronikai iparban használják fel. A 
természetes mézgák, gyanták, mézgagyanták és olajtartalmú gyanták olyan növényi 
váladékok, amelyek a levegővel érintkezve megszilárdulnak. Ide osztályozzuk nyersen, 
mosva, tisztítva, fehérítve, összesajtolva, vagy porítva is. 

Növényi nedvek és kivonatok 

A növényi nedvek és kivonatok abban különböznek a 3301 vtsz. alá tartozó illóolajoktól, 
hogy az illékony illatanyag alkotórészeken túl sokkal nagyobb arányban tartalmaznak 
növényi anyagokat (klorofill, tannin, növényi keserűanyag). Pl.: komlókivonat, ópium, 
édesgyökérnedv, ginseng-kivonat, aloé nedv, nadragulya, fekete égerfa, fokhagyma, tárnics, 
csodatölcsér, kínafa, rebarbara-szárcsagyökér, tamarindfa, kóladió, macskagyökér, 
fenyőrügy, koka, sártök, beléndek, anyarozskivonat. 

A növényi nedveket általában besűrítik vagy megszilárdítják. A növényi kivonatok lehetnek 
folyékony, pépes vagy szilárd alakban. Az oldószeres kivonás egyik módja a szeszben való 
oldás. A szeszben oldott növényi kivonatokat tinktúrának nevezzük. E folyékony kivonatokat 
általában alkoholban, glicerinben vagy ásványolajban oldanak. A 13. Árucsoportba tartozó 
termékeket általában további megmunkálásnak vetik alá, miután az élelmiszer- vagy egyéb 
iparágakban felhasználható készítmények nyerhetők belőlük.  

Nem osztályozhatóak a 13. Árucsoportba az italok gyártásához használt, illatanyagokon 
alapuló alkoholos készítmények. Ezeket úgy állítják elő, hogy a 1302 vtsz. alá tartozó 
növényi kivonatokat tejsavval, borkősavval, citromsavval, foszforsavval, tartósító és habzó 
anyagokkal, gyümölcslevekkel, illóolajokkal...stb. is összevegyítik. Az így előállított 
készítmények a 3302 vtsz. alá tartoznak. 
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14. ÁRUCSOPORT: NÖVÉNYI EREDETŰ NYERSANYAG FONÁSRA; MÁSUTT NEM 
EMLÍTETT NÖVÉNYI TERMÉK 
A 14. Árucsoportba tartoznak az alábbi termékek: 

- növényi anyagok fonat készítésére.  

Ide osztályozzuk azokat a növényi eredetű nyersanyagokat, amelyekből elsősorban kötéssel 
vagy fonással állítanak elő különböző (gyékényfonat, gyékényszőnyeg, tálca, különféle 
kosáráru, piaci kosár, kézitáska, bútor, kalap, kefe, sétabot, horgászbot, pipaszár, durva 
kötél) árukat. Pl.: bambusznád, rotang nád, fűzfavessző, sás, rafia, hársfa kéreg, 
gabonaszalma 

- növényi anyagok töltelék- vagy párnázó anyagnak. 

Ide azokat a növényi anyagok tartoznak, amelyeket elsősorban bútorok, párnák, matracok, 
vánkosok, nyerges- és szíjgyártóáruk, mentőövek...stb. kitömésére használnak. Ezek az 
anyagok akkor is a 46. Árucsoportba tartoznak, ha más célra is felhasználhatók. Pl.: kapok, 
növényi pihe, afrik, tengerifű 

- növényi anyagok seprű, és kefe készítésére 

Ide tartoznak azok a növényi anyagok, amelyek elsősorban seprő és kefe készítésére 
használnak, még abban az esetben is, ha más célra is felhasználhatóak. Pl.: seprőcirok, 
tarackfű-gyökér, rekettyegyökér.  

- növényi anyagok festésre vagy cserzésre 

Ezeket az anyagokat festésre vagy cserzésre használják, közvetlenül vagy olyan módon, 
hogy azokból festő- vagy cserzőkivonatot állítanak elő. Pl.: szömörcefa, brazil vörösfa, 
gesztenyefa, vörös szantálfa, fakéreg, cserzőgubacs, magyal kocsány, mastixfa levél, 
festőrekettye virága, faragásra alkalmas kemény mag, héj, csonthéj és dió 

Ezeket a termékeket elsősorban gomb, gyöngyszem, rózsafüzér és más apró díszműáru 
gyártására használják. Pl.: dumpálmamag, tahiti diómag, indiai nád magja, datolyamag, 
kókuszdióhéj 

- másutt nem említett növényi termékek 

Pl.: luffa, zuzmó, alfafű...stb. 

A 14. Árucsoportban megengedett megmunkálási módok: 

- nyersen, 
- egyszerűen megmunkálva /tisztítva, festésre előkészítve vagy festve, hántolva, 

mosva, csíkokra hasítva, simítva, fényezve, lakkozva, éghetetlenné téve, végeiknél 
legömbölyítve, kötegekbe vagy tekercsekbe rendezve, csomózva,  
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  Pl.: Seprű készítésére alkalmas tisztított cirok a 14. Árucsoportba kerül osztályozásra, az 
ebből elkészített seprű a 96. Árucsoportba tartozik. 

III. ÁRUOSZTÁLY: ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI ZSÍR ÉS OLAJ ; EZEK BONTÁSI TERMÉKE; 
ELKÉSZÍTETT ÉTELZSÍR ; ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI EREDETŰ VIASZ 
A III. Áruosztály mindösszesen egy Árucsoportot (15. Ács.) tartalmaz, amelyben az állati és 
növényi eredetű olajokkal és zsírokkal, valamint azok kezelésével kapcsolatos osztályozási 
szempontok kerülnek ismertetésre. 

15. ÁRUCSOPORT: ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI ZSÍR ÉS OLAJ; EZEK BONTÁSI TERMÉKE; 
ELKÉSZÍTETT ÉTELZSÍR; ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI EREDETŰ VIASZ 
A 15. Árucsoportba az alábbi termékek osztályozhatók, akár szilárd, akár folyékony 
állapotban: 

- állati és növényi zsírok és olajok (nyersen, tisztítva, finomítva, kénezve, 
hidrogénezve, főzve) 

- ezek bontási termékei (Pl.: zsírsavak, zsíralkoholok, glicerin) 
- élelmezésre alkalmas kevert zsírok és olajok (Pl.: margarin) 
- állati és növényi viaszok (Pl.: méhviasz, pálmaviasz) 
- zsíros anyagok, hulladékok (Pl.: degras) 

Nem osztályozhatóak a 15. Árucsoportba az alábbi termékek: 

- A 0209 vtsz. alá tartozó, sovány húsrétegeket nem tartalmazó sertészsiradék és 
baromfizsiradék kiolvasztatlanul, 

- vajból és tejből nyert egyéb zsír és olaj (0405 vtsz.), 
- kakaóvaj, - zsír és - olaj (1804 vtsz.), 
- tepertő (2301 vtsz.),  
- növényi zsír vagy olaj kivonásánál keletkezett olajpogácsa, olajbogyópép (2304-2306 

vtsz.). 

A 15. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdésében foglaltak kivételével, a növényi vagy állati 
zsírokat és olajokat a 15. Árucsoportba kell osztályozni, akár élelmezési, akár műszaki vagy 
ipari célra használják (pl. szappan, gyertya, kenőanyagok, kencék vagy festékek gyártására) 
fel. 

Jellemző tulajdonságai: 

- lehetnek szilárdak vagy folyékonyak, 
- hosszú időn át a levegőnek kitéve avasodnak (oxidáció), 
- hevítésre felbomlanak, fanyar és ingerlő szagot árasztanak, 
- az állati eredetű zsiradékok a telített savak (pl.: palmitinsav) aránya nagyobb, ezért 

nehezen emészthető, 
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- a növényi zsiradékokban a telítetlen zsírsavak (pl.: linolsav) aránya nagyobb, ezért 
könnyebben emészthetőek, 

- vízben oldhatatlanok. 

A 15. Árucsoport szerkezeti felépítése 

Állati zsír és olaj (1501–1506 vtsz.) 

Minden féle állati zsír és olaj, amelyek levegőnek kitéve avasodnak és hevítésre felbomlanak 
(csontolaj, gyapjúzsír, halolaj, bálnaolaj, sertészsír). Ezeket a termékeket a zsírszövetek 
olvasztásával, sajtolásával vagy oldószeres kivonásával állítják elő.  

A kiolvadt zsírt vagy olajat ülepítik vagy centrifugálják, majd hűtés közben keverés mellett 
egyneműsítik.  Nem osztályozzuk ide a 0209. vámtarifaszám alatt meghatározott 
természetes úton leválasztott sertés és baromfizsiradékok.  

Növényi zsír és olaj (1507–1515 vtsz.) 

Fontos osztályozási szempont, hogy nem lehetnek egymással keverve és vegyileg nem 
átalakítottak (olívaolaj, napraforgómag olaj, repceolaj, mustárolaj, kukoricaolaj…)  

Étolaj 

Bizonyos növények terméséből vagy magjából kerül kivonásra az étolaj, amelyet 
meghatározott eljárásokkal teszik élelmezésre alkalmassá. Az előállítása az alapanyag 
előkészítéséből, az olaj kinyeréséből és a finomításból tevődik össze. A növényi magok 
olajtartalmát sajtolással vagy oldószeres kivonással (extrahálással) nyerik ki.  

A kinyert olajat finomítják az olaj kedvező tulajdonságainak kialakítása érdekében (idegen 
anyagok eltávolítása, a zavarosságot okozó nyálka anyagokat konyhasós vagy kénsavas 
eljárással kezelik, kellemetlen szagot okozó vegyületeket vízgőz átvezetéssel megszüntetik). 

Hidrogénezett állati és növényi olajok (1516. vtsz.) 

Leggyakrabban a hal- vagy tengeri emlősök olaj, gyapotmagolaj, szezámolaj, repceolaj, 
kukoricaolaj, szójababolaj kerül hidrogénezésre, a 1517. vtsz. alá tartozó élelmezésre 
alkalmas zsiradék készítmények alkotórészeként.  

Margarin, és más étkezésre alkalmas keverékek vagy készítmények (1517 vtsz.) 

Ezek a termékek folyékony vagy szilárd halmazállapotúak, amelyek az alábbiakból állnak: 

- különféle állati zsírok vagy olajok, 
- különféle növényi zsírok vagy olajok, 
- állati és növényi zsírok vagy olajok. 

Ezekben a termékekben a zsírok és olajok hidrogénezettek is lehetnek, emulgáltak, továbbá 
tartalmazhatnak vitaminokat, színező és ízesítőanyagokat, továbbá vajat és tejzsiradékot. 
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Margarin 

A margarin növényi olajokból vízzel vagy tejjel kialakított étkezési zsiradék, amely nagyon 
hasonlít a vajhoz. A margarin előállítása során különböző finomított étolajakat nagy 
nyomáson és magas hőmérsékleten hidrogénnel telítik, majd tejjel vagy vízzel emulgeálják. 
Ízesítő- vagy színezőanyagokkal, illetve vitaminnal is keverhetik.  

A margarinnak két típusát különböztetjük meg, egyrészt vizes margarint, másrészt tejes 
margarint (Ráma, Delma margarin) ismerünk. 

Kezelt állati és növényi zsírok, olajok (1518 vtsz.) 

Állati és növényi eredetű zsírok és olajok, amelyeket olyan eljárással kezeltek, amely 
megváltoztatja a vegyi szerkezetüket (főzve, oxidálva, kénezett, víztelenített, 
polimerizálva…stb.). Ezeket a vegyileg kezelt árukat kenőanyag készítmények, linóleum, 
kencék, festékek előállításánál használják fel. 

Olajok és zsírok bontási termékei-glicerin (1520 vtsz.) 

Előállíthatók zsír vagy olaj bontásával vagy mesterségesen propilénből. 

Növényi és állati viaszok (1521 vtsz.) 

Nyersen, fehérítve, színezve, finomítva (pálmaviasz, méhviasz, cetvelő) 

Zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok maradékai (1522 vtsz.) 

Ide osztályozzuk többek között az olajalja és seprőt, ami az olajok tisztításából származó 
olajos vagy nyálkás üledék. Továbbá ide osztályozzuk a gyapjúzsír lepárlásából származó 
üledéket, valamint a glicerinszurok. 

IV. ÁRUOSZTÁLY: ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ 
FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPOTLÓK 
A IV. Áruosztályba tartozó termékek közös jellemzője, hogy élelmiszer készítménynek 
minősülnek. Az Áruosztály a l6-24. Árucsoportokat foglalja magában, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak az előzőekben tárgyalt Árucsoportokkal, mivel az azokban található 
árukból készült termékek kerülnek osztályozásra a IV. Áruosztályba. 

16. ÁRUCSOPORT: HÚSBÓL, HALBÓL, RÁKBÓL, RÁKFÉLÉBŐL ÉS PUHATESTŰ, 
VALAMINT MÁS GERINCTELEN VÍZIÁLLATBÓL KÉSZÜLT TERMÉK 
A 16. Árucsoportba kell osztályozni: 

- húsból, belsőségből, vágási melléktermékből, 
- vérből, állati bél, gyomor, hólyagból, 
- halból, héjas, puhatestű és más gerinctelen víziállatból készült élelmiszereket. 
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Az ide tartozó készítményeket a 2. és 3. Árucsoportba vagy a 0504 vtsz. alá tartozó 
termékekből, az ott megengedett megmunkálásokon túli megmunkálással állítják elő. Ilyen 
elkészítési módok pl.: főzés, roston, zsírban, vagy nyárson sütés, fűszerezés, panírozás, 
pácolás, párolás. 

A hústartalmú élelmiszer-készítmények osztályozásának fő szabályát a 16. Árucsoport 
Megjegyzés (2) bekezdése határozza meg a következőek szerint. Az élelmiszer-
készítmények kizárólag akkor osztályozhatóak a 16. Árucsoportba, ha több mint 20 tö% 
kolbászt, húst, belsőséget, vágási mellékterméket, vért, halat, rákot, puhatestűt és más 
gerinctelen víziállatot (egy vagy több fajtát is) és vért tartalmaznak. Ha a készítmény a 
fentiekben meghatározott termékekből két- vagy többfélét is tartalmaz (pl. húst és halat is), 
akkor azt a nagyobb tömegben levő alkotórésznek megfelelő vámtarifaszám alá kell a 16. 
Árucsoportba osztályozni.  

Pl.: Élelmiszer készítmény, amely áll:12 % marhacomb + 10 % sertéscomb + 70 % bab és víz 
+ 8% adalék,- és ízesítőanyagokból 

A fenti húskészítmény 22 % húst tartalmaz, a marha és a sertéshústartalom összeadásával. 
Azonban a kettő közül a nagyobb arányban lévő marhacomb (1602.50) vámtarifaszáma alá 
kell a terméket osztályozni.  

Ezeket a feltételeket nem lehet alkalmazni: 

- a 1902 vtsz. alá tartozó töltött tésztákra, 
- a 2103 vtsz. alá tartozó mártásokra, szószokra, 
- a 2104 vtsz. alá tartozó levesekre, melyeket mindig a saját vtsz.-uk alá 

osztályozandók. 

Példák az élelmiszer-készítmények osztályozására: 

- Töltött káposzta: 19 % sertés darált hús + 81 % káposzta (2005 vtsz.) 
- Húsos Ravioli tészta: 25 % hús + 10 % fűszeres mártás + 65 % tészta (1902 vtsz.) 
- Babfőzelék: 22 % sertéscomb + 70% bab, víz + 8% ízesítő – és adalékanyag (1602 

vtsz.) 
- Húsleves: 23 % jércehús + 18 % zöldség + 59 % víz (2104 vtsz.) 

Homogenizált készítmények 

A 16. Árucsoport Alszámos Megjegyzés 1. pontja határozza meg a homogenizált 
készítmények kifejezést, az alábbiak szerint: 

- tömege max. nettó 250 g, 
- kiskereskedelemi forgalom számára kiszerelt, 
- gyermekétel vagy diétás célra felhasználható, 
- tartalmaz finoman homogenizált (egyneműsített) húst, vágási mellékterméket, 

belsőséget, vért, illetve kis mennyiségben szemmel látható darabkákat is 
tartalmazhat. 
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Ez a készítmény a 1602 10 alszám alá tartozik, amelynek a többi alszámmal szemben az 
osztályozásnál elsőbbsége van. 

A 16. Árucsoport szerkezeti felépítése: 

1601 vtsz. alá tartozik az olyan húsból vagy vágási melléktermékből, belsőségből vagy 
vérből készült készítmény, melyet bélbe, gyomorba, hólyagba, bőrbe töltöttek. A töltelékes 
készítmények osztályozhatóak ide: 

- vörös áruk - párizsi, krinolin, virsli, szafaládé  
- felvágottak - olasz, soproni, vadász, turista szalámi 
- kolbászfélék - füstölt kolbász, lecsókolbász, cserkészkolbász, gyulai kolbász 
- hurkafélék - májas, véres, bácskai 
- kenhető készítmények - kenőmájas, májpástétom, bakonyi májas, disznósajt 
- szalámifélék - téli szalámi, csemege szalámi, paprikás szalámi, 

1602 vtsz. alá osztályozzuk azokat az élelmiszer készítményeket, amelyeket húsból, 
belsőségből, vágási melléktermékből és vérből készítenek el, a 2. és 3. Árucsoportokban 
megengedett megmunkáláson és tartósításon túl. Továbbá osztályozási feltétel, hogy ezen 
élelmiszerek 20 tömegszázaléknál több húst, belsőséget, vágási mellékterméket és vért 
tartalmaz. 

1603 vtsz. alá osztályozzuk a húslét, amelyet a hús sajtolása révén nyernek, továbbá a 
húskivonatot (halból, rákból, puhatestű állatból és gerinctelen víziállatból is). 

1604 vtsz. alá osztályozzuk a halakból készült élelmiszer készítmények, amelyeket a 3. 
Árucsoportokban megengedett megmunkáláson és tartósításon túl készítettek el. Továbbá 
ide osztályozzuk a kaviárt is, amelyet a tokféle halak ikrájából készítik. 

1605 vtsz. alá osztályozzuk a rákból, puhatestű állatból és gerinctelen víziállatból készült 
élelmiszer készítmények, amelyeket a 3. Árucsoportokban megengedett megmunkáláson és 
tartósításon túl készítettek el. 

17. ÁRUCSOPORT: CUKOR ÉS CUKORÁRUK 
A 17. Árucsoportba osztályozzuk: 

- cukrokat,  
- cukorszirupokat, 
- cukorárukat.  

A cukor valamennyi formában megtalálható a 17. Árucsoportba, kivéve a vegytiszta 
cukrokat, amelyeket a 29. Árucsoportba osztályozzuk.  
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A vegytiszta nádcukor, répacukor (szacharóz), a tejcukor (laktóz), a szőlőcukor (glukóz), a 
gyümölcscukor (fruktóz), valamint a malátacukor (maltóz) a 17. Árucsoportba osztályozandó 
a 17. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése szerint.  

Az egyes termékek tartalmazhatnak színező, ízesítőanyagot, de az adalék nem változtathatja 
meg a cukorjelleget. 

Az áruosztályozás során a cukor fajtája és a megmunkálás mértéke, foka minősít: 

- répacukor, amely lehet nyersen és finomítva. 

A kereskedelemben az alábbi cukrokat ismerjük: 

Fehér cukor: más elnevezései: asztali cukor, finomított cukor, répacukor. A finomított cukrot 
a répa levéből nyerik. Amint kivonták a cukorrépából, nagyon komoly eljárásokon megy 
keresztül, míg fehér, kristályos anyag nem lesz belőle. A kereskedelemben gyakran 
használják, mert a legédesebb termék az összes közül. Fajtái: kristálycukor, kockacukor, 
porcukor. 

Barna cukor: Ugyanolyan eljárással készül, mint a fehér finomított cukor, csak melasz 
hozzáadásával 

- nádcukor, amely lehet nyersen és finomítva. 
- más cukor 

 tejcukor (laktóz), szőlőcukor (glukóz), gyümölcscukor (fruktóz), malátacukor 
(maltóz),  

 invertcukor (szőlőcukor és gyümölcscukor keveréke), juharcukor,  
 pálmafélékből nyert cukor, égetett cukor (karamell), műméz.  

- Cukorszirup. Fontos osztályozási szempont vele szemben, hogy nem tartalmazhat 
ízesítő – és színezőanyagot. Az ízesített cukorszirupot 2106 vtsz. alá osztályozzuk. 

- Cukorkaáru. Jellemzőjük, hogy kakaóval, vagy csokoládéval nem lehetnek bevonva. 
Az osztályozást nem befolyásolja az alkoholtartalom (töltelékkén, vagy a cukor 
anyagában). 

Cukorkaáruként a 17. Árucsoportba osztályozzuk: 

- gumicukor, édesített rágógumi, 
- karamella, kandiscukor, nugát, fondant, cukrozott mandula, szultánkenyér, 
- marcipán, 
- torokpasztilla vagy köhögés elleni cukorka, amelyek cukorból és ízesítő anyagokból 

(ezek lehetnek gyógyító hatásúak, mint pl. benzolalkohol, mentol, eukaliptol) állnak. 
Ha azonban a torokpasztilla vagy köhögés elleni cukorka olyan gyógyító hatású 
anyagot tartalmaz mely nem ízesítő anyag, akkor a 30. Árucsoportba kell osztályozni, 
feltéve, hogy az aránya a pasztillában vagy a cukorkában olyan mérvű, hogy a 
készítménynek ez által gyógyító vagy betegség megelőző jelleget ad. 

- fehér csokoládé, amely cukorból, kakaóvajból, tejporból és ízesítő anyagokból áll, de 
kakaót csak nyomokban tartalmaz (a kakaóvaj nem minősül kakaónak),  
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- minden olyan cukorkaáru, amelyet nem vontak be kakaóval vagy csokoládéval. 
Azokat az árukat, amelyek kakaótartalommal rendelkeznek vagy bevontak a 1806 
vtsz. alá osztályozzuk. 

18. ÁRUCSOPORT: KAKAÓ ÉS KAKAÓKÉSZÍTMÉNYEK 
A 18. Árucsoportba osztályozzuk az alábbi termékeket: 

- kakaóbab (1801 vtsz.) nyersen, pörkölve, egészben vagy törve, 

 
15. ábra. Kakaóbab 

- kakaópor vagy kakaóvaj előállításánál keletkező hulladékok, maradékok (héj, hártya 
és bőr) (1802 vtsz.),  
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16. ábra. Kakaóvaj 

- kakaómassza (1803 vtsz.). Úgy állítják elő, hogy a pörkölt kakaóbabot (héjától, 
hártyájától megtisztítva) hevített őrlőkövek vagy zúzókorongok között megőrlik és az 
így keletkezett terméket táblákba vagy tömbökbe szilárdítják. A kakaómasszát ebben 
az állapotban általában kakaóvaj, kakaópor és csokoládé készítésére használják. 

- kakaóvaj, - zsír és - olaj (1804 vtsz). A kakaóvaj zsíros anyag, amelyet a kakaóbab 
tartalmaz. A kakaómassza vagy az egész bab meleg sajtolásával nyerik. Táblákban 
hozzák forgalomba és csokoládék, egyéb édességek készítéséhez, illetve az 
illatszeriparban és a kozmetikai és gyógyszeriparban (kenőcsök, kúpok stb. 
készítésére) is felhasználják. 

- kakaópor (1805 vtsz.). A kakaóport a 1803 vtsz. alá tartozó zsírtalanított 
kakaómassza porításával nyerik. A kakaópor ezen vámtarifaszám alatt nem tartalmaz 
hozzáadott cukrot vagy más édesítő anyagot. 

- a kakaótartalmú élelmiszer-készítmények (1806 vtsz.). A csokoládé kakaómasszából, 
kakaóvajból és cukorból áll, azonban tejet, kávét, mogyorót, mandulát, 
narancshéjat...stb. is szoktak hozzáadni. A csokoládé és csokoládéáru lehet tömb, 
tábla, tabletta, rúd, pasztilla, golyó, szemcse vagy por alakú töltetlen termék, vagy 
krémmel, gyümölccsel, alkohollal más szeszesital...stb. töltött termék. 
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Kakaótartalmú élelmiszer-készítmények osztályozása 

Alapszabályként megállapítható, hogy a bármilyen mennyiségben kakaót tartalmazó minden 
édesipari terméket, az édesített kakaóport, csokoládéport, csokoládémázat és általában 
minden kakaótartalmú élelmiszer-készítményt a 18. Árucsoportba kell osztályozni. 

Vannak termékek, amelyek kakaótartalmuk ellenére nem a 18. Árucsoportba 
osztályozandók: 

- 0403 vtsz. alá tartozó tejtermékek (író, joghurt...stb.), 
- 1901 vtsz. alá tartozó lisztből, darából, keményítőből, malátakivonatból készített 

élelmiszer, amely 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz kakaót, 
- 1901 vtsz. alá tartozó 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített élelmiszer, 

amely 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz kakaót, 
- 1904 vtsz. alá tartozó gabonából puffasztással vagy pirítással előállított élelmiszer, 

amely 6 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz kakaót, 
- 1905 vtsz. alá tartozó kenyér és más pékáru, cukrászsütemény, 
- 2105 vtsz. alá tartozó fagylalt és más ehető jégkrém, 
- 2202 vtsz. alá tartozó alkoholmentes italok,  
- 2208 vtsz. alá tartozó alkoholtartalmú szeszes italok, 
- 3003-3004 vtsz. alá tartozó gyógyszerek. 

Ezeket a termékeket a 18. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdés alapján, mindíg saját 
vámtarifaszámuk alá kell osztályozni kakaótartalmuktól függetlenül, a 1901 és a 1904 vtsz. 
alá tartozó készítmények kivételével.  

Vannak termékek, amelyek osztályozása a kakaótartalom %-os arányától függ: 

- Lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított élelmiszereknél: 
 40 tö%-nál kisebb kakaótartalommal (1901 vtsz.) 
 40 tö% vagy nagyobb kakaótartalommal (1806 vtsz.) 

- 0401 - 0404 vtsz.-ok alá tartozó árukból készült termékeknél: 
 5 tö%-nál kisebb kakaótartalommal (1901 vtsz.)  
 5 tö% vagy nagyobb kakaótartalommal (1806 vtsz.) 

- Puffasztott, pirított és pörkölt gabonákból készült termékeknél: 
 6 tö% vagy kisebb kakaótartalommal (1904 vtsz.) 
 6 tö%-nál nagyobb vagy csokoládéval bevont termék (1806 vtsz.) 

A kakaótartalmú-élelmiszerek tartalmazhatnak anyagukban és töltelékként egyaránt 
alkoholt, likőrt és más szeszes italt, ez a tény nem befolyásolja az osztályozást. 

19. ÁRUCSOPORT: GABONA; LISZT; KEMÉNYÍTŐ VAGY TEJ 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT TERMÉK; CUKRÁSZATI TERMÉK 
19. Árucsoportba olyan élelmiszer-készítmények tartoznak amelyeket: 

- a 10. Árucsoportba tartozó gabonából, 
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- a 11. Árucsoporthoz tartozó termékekből, vagy más Árucsoportokba tartozó 
lisztekből, darából (keményítő, zöldség-és gyümölcsliszt),  

- a 0401-0404 vámtarifaszámok alá tartozó termékekből készítenek. 

A 19. Árucsoport alapvető osztályozási szempontjai 

- összetétel, anyag felhasználás (kakaó, hústartalom, más anyagok hozzátétele), 
- megmunkáltság foka (közvetlenül fogyasztható, további megmunkálás szükséges), 
- megmunkálás módja (vtsz. szövegében meghatározva) 

Árucsoport szerkezeti felépítése 

- Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított 
készítmények (1901. vtsz) 

E vtsz. alá a liszt, a dara, a keményítő vagy malátakivonat alapú élelmiszer-készítmények 
tartoznak, amelyek lényeges jellegét ezektől az anyagoktól nyerik. Továbbá ide 
osztályozható a kakaót tartalmazó készítmények, is figyelembe véve a 18. Árucsoportban 
leírtakat! Vagyis a lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból készült legalább 40 
tömegszázalék kakaót tartalmazó élelmiszer-készítmény, valamint a 0401-0404 vtsz.-ok 
alá tartozó árukból készült legalább 5 tömegszázalék kakaót tartalmazó élelmiszer-
készítményeket a 1806 vtsz. alá osztályozzuk. 

- Tészta főzve vagy töltve, elkészítve is (1902 vtsz.) 

Ezen vtsz. alá osztályozzuk a kovász nélküli tésztákat, amelyek búza-, kukorica-, 
burgonya...stb. lisztből, vagy darából készülnek. Az ide tartozó tészták lehetnek főzve, 
bármilyen mennyiségű hússal, hallal, sajttal vagy más anyaggal lehetnek töltve, vagy 
másképpen elkészítve (pl. elkészített ételként, amely tartalmaz zöldséget, mártást (szószt), 
húst). 

- Keményítőből készült készítmények (1903 vtsz.) 

Ezeket a termékeket manióka-keményítőből, szágó-keményítőből, burgonya-keményítőből, 
vagy más keményítőből (arrowroot, szálepgyökér, jukka) készítik. 

- Gabonából, puffasztással, pirítással vagy más módon elkészített élelmiszer; pirítatlan 
gabonapehelyből vagy pirítatlan gabonapehelynek és pirított gabonapehelynek vagy 
puffasztott gabonának keverékéből elkészített élelmiszerek (1904 vtsz.) 

Ezeket a termékeket tejjel vagy a nélkül, reggeli ételként használják. Továbbá só, cukor, 
melasz, malátakivonat, gyümölcs vagy kakaó is hozzáadható. Azonban a kakaótartalom 
befolyásolja ezen termékek osztályozását. A 19. Árucsoport Megjegyzés (3) bekezdés 
alapján a 6 tömegszázaléknál több kakaót tartalmazó vagy csokoládéval teljesen bevont 
termékeket a 1806 vtsz. alá kell osztályozni. A fentiekben megnevezett megmunkálások a 
mag belső szerkezetét változtatják meg.  
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Pl.: a puffasztás, amely során a szemeket nedves, hevített térben nyomás alá helyezik, majd 
a nyomást hirtelen megszüntetik, és a szemeket normál légköri nyomásnak teszik ki. Így a 
szemek az eredeti nagyságuk többszörösére terjednek ki. 

A pirítatlan gabonapehelyből vagy pirítatlan gabonapehelynek és pirított gabonapehelynek 
vagy puffasztott gabonának keverékéből elkészített élelmiszerek ("müzli") tartalmazhatnak 
szárított gyümölcsöket, dióféléket, cukrot, mézet...stb. Általában reggeli ételként 
fogyasztják őket.  

A 1904 vtsz. alá osztályozzuk - a 19. Árucsoport Megjegyzés (4) bekezdése alapján - az 
előfőzött és másképpen elkészített gabonaféléket. A "másképpen elkészített" kifejezés alatt 
a 10. vagy 11. Árucsoportokban meghatározott malomipari megmunkáláson túlmenő 
eljárásokat kell érteni. 

- Kovásszal készített sütőipari termékek (kenyérfélék), valamint sütőipari 
fehértermékek (1905 vtsz.) 

A 1905 vámtarifaszám szövege szerint ide tartozik minden pékáru és cukrászsütemény. 
Ezeknek a termékeknek az alkotórészei a gabonaliszt, kovász és só, de tartalmazhatnak 
keményítőt, zöldségek lisztjét, malátakivonatot vagy tejet, magvakat (mák, kömény és 
ánizsmag), cukrot, mézet, tojást, zsírt, sajtot, gyümölcsöt, bármilyen mennyiségben kakaót, 
húsféléket...stb. 

Kenyérfélék 

Búzalisztből, vízből, sóból és járulékos anyagokból, élesztős lazítással és sütéssel elkészült 
termékek: 

- búzakenyér (fehér, félbarna és barna kenyér), 
- rozskenyér, 
- különleges kenyerek (Graham-kenyérbúzakorpás kenyér) 

Sütőipari fehértermékek 

Finomlisztből, vízből, segédanyagok (sütőélesztő, konyhasó) hozzáadásával készített 
termékek: 

- vizes tésztákból készült péksütemények (vizeszsemle, zsemlecipó), 
- tejes tésztákból készült péksütemények (tejes kifli, sós kifli, császárzsemle…), 
- dúsított tésztából készült péksütemények (vajaskifli sós rúd), 
- tojással dúsított tésztából készült péksütemények (briós, kuglóf, kakaós tekercs), 
- omlós tésztából készült péksütemények (diós tekercs, pozsonyi kifli), 
- leveles tésztából készült péksütemények (túrós táska, kakaós csiga) 
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20. ÁRUCSOPORT: ZÖLDSÉGFÉLÉKBŐL, GYÜMÖLCSBŐL, DIÓBÓL ÉS MÁS 
NÖVÉNYRÉSZEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT KÉSZÍTMÉNYEK 
A 20. Árucsoportba tartozó termékek jellemzői: 

- a 7., 8. vagy 11. Árucsoportban, vagy máshol a Vámtarifában megengedett 
megmunkálásokon túlmenően elkészített vagy tartósított gyümölcs, zöldség, dióféle 
és más ehető növényrész, 

- emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerek,  
- a 20. Árucsoportba tartozás feltétele a megengedett megmunkálás, illetve az 

anyagok közötti kapcsolat. 

A 20. Árucsoportba osztályozzuk a következő termékeket: 

- ecettel vagy ecetsavval elkészített vagy tartósított zöldség, gyümölcs, dió és más 
ehető növényrész, 

- cukorral tartósított gyümölcs, dió, és más növényrész, 
- főzött készítmények (dzsem, lekvárok, zselék, krémek), 
- homogenizált zöldség és gyümölcs, amely olyan készítmény (20. Árucsoport 

Alszámos Megjegyzés 1.-2. pont): 
 maximum nettó 250 g tömegben, 
 kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt, 
 gyermekétel vagy diétás célra szolgál, 
 tartalmaz finoman homogenizált zöldséget illetve gyümölcsöt, és ezek 

keverékeit is.  
- gyümölcs- és zöldséglevek, nem erjesztve, max. 0,5 tf % alkoholtartalommal. 

Nem osztályozzuk a 20. Árucsoportba az alábbi termékeket: 

- a 20 tömegszázaléknál több kolbászt, húst, vágási mellékterméket és belsőséget, 
vért, halat, vagy rákfélét, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot vagy a 
felsoroltakból álló bármilyen keveréket tartalmazó élelmiszer-készítmény (16. 
Árucsoport), 

- olyan termék, mint a sült tésztának elkészített gyümölcslepény (1905 vtsz.), 
- leves és erőleves és ezek készítésére szolgáló készítmény, és homogenizált összetett 

élelmiszer-készítmények (2104 vtsz.), 
- az olyan gyümölcs vagy zöldséglé, amelyben az alkoholtartalom meghaladja a 0,5 

térfogatszázalékot (22. Árucsoport). 

A 20. árucsoport szerkezeti felépítése: 

2001 vtsz.: zöldségfélék, gyümölcsök, diófélék, amelyeket ecettel vagy ecetsavval készítenek 
el, vagy tartósítanak (fűszer, édesítőanyag-tartalommal is). Ide tarifáljuk a savanyúságokat! 
(uborka, paprika, fokhagyma, paradicsom, karfiol, csemegekukorica...). Lehetnek ömlesztve, 
bödönben, palackban, légmentesen lezárva, dobozban, kiskereskedelmi csomagolásban. 

2002 - 2003 vtsz.: Paradicsom, ehető gombák ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve. 
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2004 -2005 vtsz. alá osztályozandók azok az élelmiszer-készítmények, amelyek 20 tö% 
vagy kevesebb kolbászt, húst, vágási mellékterméket és belsőséget, vért, halat, vagy 
rákfélét, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot tartalmaznak és lényeges jellemzőjét a 
zöldségféle vagy a gyümölcs adja. Ellenkező esetben a 16. Árucsoportba osztályozzuk. 

2006 - 2008 vtsz.: Ecet/ecetsav kivételével, más módon tartósított, elkészített gyümölcs, 
dió, gyümölcshéj és más növényrész. E vámtarifaszámok alá tartozó termékek készülhetnek 
cukorral, főzéssel, pörköléssel, szeszben tartósítva. 

2006 vtsz.: Cukorral tartósított zöldség és gyümölcs. 

- Drénezett gyümölcs: A gyümölcsöt cukorral átitatják, így a gyümölcs jelleg változik. 
A gyümölcs magába szívja a cukorszirupot, ami nem kristályosodik ki, így ragadós 
tapintásúvá válik. 

- Bevont gyümölcs: A drénezett gyümölcsöt ismételt szirupba mártják, amelynek során 
a cukor fényes burkolatként szárad meg a gyümölcs felületén. 

- Kandírozott gyümölcs: A gyümölcsöt cukorsziruppal teljesen átitatják és a száradás 
során a gyümölcs belsejében, illetve külső felületén kikristályosodik. 

2007 vtsz.: Dzsem, lekvár, gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből főzéssel készítve, 
cukorral ízesítve is. 

2008 vtsz.: Más módon tartósított  gyümölcs 

Olyan gyűjtő vámtarifaszám, amely tartalmaz minden olyan - gyümölcsökhöz kapcsolódó - 
megmunkálást, amit az előző vámtarifaszámok nem tartalmaznak (befőttek, pörkölt olajos 
magvak). Ez azt jelenti, hogy alkoholos gyümölcsök is osztályozhatóak ide. Az 
alkoholtartalom ezen vámtarifaszám esetén nem korlátozott, viszont az alkohol 
tartósítószerként található. Nem ide osztályozzuk az ún. „Ágyas pálinkát”, amely olyan 
gyümölcsfőzet, amit friss, vagy aszalt gyümölcsre öntenek, és így érlelik. 

2009 vtsz.: Gyümölcs- és zöldséglevek 

A 2009 vtsz. alá tartozó levek alkoholtartalma maximum 0,5 térfogat % lehet. A 0,5 tf% 
fölötti alkoholtartalmú gyümölcslevek a 22. Árucsoportba osztályozzuk.  

A 20. Árucsoport Alszámos Megjegyzés (3) bekezdése szerint elkülönülnek a koncentrált 
gyümölcslevek a nem sűrített gyümölcslevektől, az ún. Brix értékben kifejezett 
cukortartalom alapján. Általában a 20 Brix érték felett tekintik a gyümölcslevet sűrítettnek, 
kivéve a szőlőlevet, ahol az értékhatár 30 Brix. 

Az ide tartozó levek megjelenési formája lehet: 

- eredeti lé mennyiség 
- sűrítve (kivéve: a paradicsomlé) 
- kristály, por alakban (feltéve: ha vízben oldódik) 

A gyümölcslevek tartalmazhatnak: 
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- tartósító anyagokat /kéndioxid, enzim/ 
- íz javító anyagokat /citromsav, borkősav, vitaminok/ 
- szabványosító anyagokat feltéve, hogy a termék jellege nem változik meg. 

Gyümölcslevek osztályozása (2009 vtsz) 

Ahhoz, hogy megértsük a gyümölcslevek osztályozását, szükségszerű néhány termékek 
fogalmának tisztázása. 

Eredeti lé: az a mennyiség, amelyet a gyümölcs préselése, sajtolása során nyernek. 

Helyreállított lé: az eredeti léből kivonják a víztartalmat, majd vízzel visszahígítják úgy, hogy 
a kapott lé mennyisége nem haladja meg az eredeti lé mennyiségét. 

Szárított gyümölcsök leve: olyan gyümölcsökből nyerik, amelyek friss levet tartalmaznak, de 
a gyümölcslé előállítása előtt szárították azokat (pl.: aszalt szilva). 

Száraz gyümölcsök leve: olyan gyümölcsök vízben való való főzésével nyerik, amelyek levet 
gyakorlatilag nem tartalmaznak (pl.: csipkebogyólé). 

2009 vtsz. 

- eredeti lé, 
- levek keveréke, 
- szárított gyümölcsök leve, 
- helyreállított lé 

2106 vtsz. 

- száraz gyümölcsök kifőzött leve. 

2202 vtsz. 

- felhígított gyümölcslé: a 2009 vtsz. és a 2106 vtsz. alá tartozó levek felhígítása vízzel 
(több mint az eredeti lé mennyiség) 

- szénsavas gyümölcslé: az eredeti, helyreállított, vagy felhígított gyümölcslé 
szénsavval való kezelése 

2208 vtsz. 

- a 2009 és a 2106 vtsz. alá tartozó gyümölcslevek 0,5 tf %-nál több 
alkoholtartalommal 

-  
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21. ÁRUCSOPORT: KÜLÖNBÖZŐ EHETŐ KÉSZÍTMÉNYEK 
A 21. Árucsoport különböző élelmiszer-készítményeket tartalmaz, amelyeket a IV. 
Áruosztály más Árucsoportjaiba nem lehet osztályozni. Az ide tartozó termékek sokrétűek 
ezért röviden ismerkedjünk meg néhány készítménnyel.  

Kávé és kávékivonatok, pótkávé (2101 vtsz.) 

Ide osztályozzuk a kávékivonatot, pótkávét, eszenciákat. Ezen termékeknek a 9. 
Árucsoporttal van kapcsolatuk, az ott részletezett feltételek szerint.  

Mártások (szószok) és ételízesítők (2103 vtsz.) 

Ide osztályozzuk az erősen fűszerezett készítményeket, amelyeket ételek (hús, hal, 
saláta...stb.) ízesítésére használnak, továbbá különböző összetevőkből (tojás, zöldség, hús, 
gyümölcs, liszt, keményítő, olaj, ecet, cukor, fűszerek, mustár...stb.) készítik. A mártásokat 
(szószokat) rendszerint a főzés közben vagy tálaláskor adják az ételekhez, amelyeket így 
ízesítik vagy hígítják és megváltoztatják szerkezetét. Pl.: majonéz, salátaöntet, Béarnaise 
mártás, bolognai mártás, szójamártás, gombamártás, Worcester-mártás, paradicsom-
ketchup és más paradicsommártás, zellersó (konyhasónak és finomra őrölt zellermagoknak 
keveréke) 

 Az ízesítő jellegű mártások (szójaszósz, csípős paprikaszósz) főzés során és asztali 
ízesítőként is felhasználhatóak. Ezen termékeknek alapvető kapcsolata van a 9. és a 16. 
Árucsoporttal. Ide osztályozzuk továbbá azokat az italokat is, amelyek alkoholos italok, de 
azokat konyhai célokra ízesítettek, így italként nem fogyaszthatóak (főző konyak). 

Levesek és összetett homogenizált készítmények (2104 vtsz.) 

Ide osztályozzuk a leves elkészítésére szolgáló készítményt, amelyhez csak vizet, tejet stb. 
kell még hozzáadni, valamint a levest, amely a melegítést követően fogyasztásra alkalmas. 
Általában tabletta, paszta, kocka, vagy por vagy folyadék alakban állítják elő. A levese 
bármilyen hústartalommal ide osztályozandóak (Lásd: 16. Ács. Osztályozási szabályai). Ide 
osztályozzuk továbbá az összetett homogenizált készítményt - 21. Árucsoport Megjegyzés 
(3) bekezdés, amely: 

- legfeljebb 250 g nettó tömegben, 
- kiskereskedelmi forgalom számára kiszereltek,  
- gyermekételnek vagy diétás célra használhatóak fel, és  
- két vagy több élelmiszer (hús, hal, zöldség vagy gyümölcs) finoman homogenizált 

keverékéből áll. 

Ezek a készítmények általában légmentes csomagolásban, konzervdobozban kerülnek 
forgalomba és a mennyiségük egy étkezésre elegendő. Kapcsolat 16. és 20. Árucsoport. 

Fagylalt és jégkrém (2105 vtsz.) 
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Ide osztályozzuk a tejből vagy tejszínből készített fagylaltot és más ehető jégkrémet 
bármilyen mennyiségű kakaó-tartalommal. Kapcsolata a 18. Árucsoportnál leírtak szerint. 

Másutt nem említett készítmények (2106 vtsz.) 

Ide osztályozzuk azokat a készítményeket, amelyek: 

- közvetlenül, vagy feldolgozást követően (sütés, főzés, forralás...stb.) élelmezési célra 
alkalmasak, 

- részben vagy egészben élelmiszeranyagokból állnak és italok vagy különféle 
élelmiszerek előállítására használnak, 

- vegyi anyagok (szerves savak, kalcium) és élelmiszeranyagok (liszt, cukor, 
tejpor...stb.) keverékéből 

- állnak, élelmiszer-készítményekben alkotórészként, vagy valamilyen jellemzőjük 
(tartósság) javítására használnak. 

Ide osztályozzuk többek között az alkoholmentes vagy alkoholos italok gyártásához 
használt alkoholmentes vagy alkoholos készítményeket. Ezeket a készítményeket a 1302 
vtsz. alá tartozó növényi kivonatok tejsavval, citromsavval, foszforsavval, tartósítószerekkel, 
gyümölcslevekkel...stb. történő összekeverésével állíthatják elő. Az előállított készítmények 
tartalmazzák azokat az íz anyagokat, amelyek az ital jellegzetességét adják. Így italt 
előállíthatják a készítménynek vízzel, borral vagy alkohollal történő hígításával, amelyhez 
cukrot vagy szén-dioxid gázt is adagolhatnak. Ezek a készítmények italként történő 
fogyasztásra alkalmatlanok, így elkülöníthetőek a 22. Árucsoportba tartozó italoktól. 

22. ÁRUCSOPORT: ITALOK; SZESZ ÉS ECET 
A 22. Árucsoportba osztályozott italok alapanyaguk, előállítási módjuk és ízesítésük alapján 
4 csoportba sorolhatóak. 

Nem tartoznak ebbe az árucsoportba: 

- a 4. Árucsoportba osztályozott folyékony tejtermékek, 
- a 22. Árucsoportba tartozó termékek, amelyeket konyhai célokra ízesítettek így 

italként nem fogyaszthatóak (pl. főző borok vagy főző konyak) (2103 vtsz.), 
- a 3003 vtsz. vagy 3004 vtsz. alá osztályozott gyógyszerek, 
- illatszer, szépség és testápolószer (33. Árucsoport). 

Víz, más alkoholmentes italok, jég és hó (2201-2202 vtsz.) 

Az alábbi árukat osztályozzuk ide: 

- természetes víz, a 22. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése alapján a tengervíz 
(2501 vtsz.) és a desztillált víz (2851 vtsz.) kivételével, 

- természetes vagy mesterséges ásványvíz (lúgos, kénes, vastartalmú vizek), amely 
természetes vagy hozzáadott széndioxidot is tartalmazhat, 
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A természetes ásványvíz olyan vizet jelent, amely megfelel a Tanács 80/777/EK irányelve (HL 
L 229, 30.8.1980, p. 1) hatályos szövegében foglaltaknak. 

- szénsavas víz (szódavíz), 
- természetes hó és jég, a szárazjég (2811 vtsz.) kivételével, 
- alkoholmentes italok (cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával) 

 Gyümölcs alapú üdítőitalok (Traubisoda, Márka üdítők), 
 Növényi kivonat alapú üdítőitalok (kóla – és tonik italok), 
 Édesített vagy ízesített természetes vagy mesterséges ásványvíz, 
 Tej és kakaó alapú italok. 
 Más egyéb fogyasztásra elkészített alkoholmentes ital: 

◦ táplálék kiegészítők, amelyek növényi kivonatokból (beleértve a 
gyógynövények kivonatait is), vitaminok és/vagy ásványi anyagok 
hozzáadásával készülhetnek. Általában a jó egészségi állapot és a jó közérzet 
fenntartására szolgálnak 

Pl.: Sárgabaracknektár, amely zúzott, homogenizált, valamint hámozott, magozott 
gyümölcsből áll és ugyanolyan mennyiségű cukorszirupot tartalmaz. Általában közvetlenül 
italként használják. 

Pl.: Aloe vera gél, folyadék formájában, műanyag edényben, a kiskereskedelmi forgalom 
számára kiszerelt. Elsődleges alkotóeleme az aloe vera gél és aszkorbinsav, citromsav, 
kálium szorbát, nátrium benzoát, papain adalékot tartalmaz. Egészségmegőrző italként 
használják, hatásos a magas koleszterinszint, az asztma, a gyomorfekély, a meghűlés, az 
emésztési zavarok és a hasmenés kezelésére. 

A 22. Árucsoportba osztályozzuk azokat az erősítőszereket (feltéve, ha nem gyógyszer), 
amelyek italként közvetlen fogyasztásra alkalmasak, még akkor is, ha kis mennyiségben (Pl.: 
kiskanalanként) kell azokat bevenni. Az alkoholt nem tartalmazó, fogyasztás előtt 
felhígítandó erősítőszerek a 2106 vtsz. alá tartoznak. 

A 22. Árucsoport Megjegyzés (3) bekezdése értelmében a 2202 vtsz. alá azok az 
„alkoholmentes italok” tartoznak, amelyekben az alkoholtartalom maximum 0,5 
térfogatszázalék. Ezen értéket meghaladó alkoholtartalmú italokat jellegüknek megfelelően, 
a 2203-2206 vtsz. vagy 2208 vtsz. alá kell osztályozni. 

Nem osztályozzuk a 2202 vtsz. alá a következő termékeket: 

- folyékony joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl, kakaó, gyümölcs 
vagy ízesítőanyag tartalommal (0403 vtsz.), 

- cukorszirup (1702 vtsz.), 
- ízesített cukorszirup (2106 vtsz.), 
- gyümölcs- vagy zöldséglé, akár italként használják, akár nem (2009 vtsz.). 

Erjesztett alkoholos italok és keverékeik (2203-2206 vtsz.) 
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Sör (2203 vtsz.) 

A sör alkoholos ital, amelyet malátázott árpából vagy búzából, vízből és komlóból készített 
folyadék erjesztésével állítják elő. Bizonyos mennyiségű nem malátázott gabonát (pl. 
kukoricát vagy rizst) is felhasználhatnak az előállításához. A sör lehet világos vagy sötét, 
édes vagy keserű. Hordóban, palackban vagy légmentesen lezárt fémdobozban is 
kiszerelhetőek. 

Kapcsolat: 

- Alkoholmentes sör, amely malátából készült, de alkoholtartalma max. 0,5 tf%. (2202 
vtsz.), 

- Gyömbérsör és egyéb növényi sör, amely cukorból, vízből és gyümölcsökből állítják 
elő, élesztővel erjesztik. Lehet természetes habzó képességű vagy mesterségesen 
szén-dioxiddal dúsított ital is (2206. vtsz.), 

- Erjesztett italok és alkoholmentes italok keverékei, mint pl.: citromlé és sör, vagy sör 
és bor keveréke 0,5 tf% -ot meghaladó alkoholtartalommal (2206. vtsz.). 

Friss szőlőből készült bor (2204 vtsz.) 

E vtsz. alá az olyan bort lehet osztályozni, amely friss szőlőből származó must alkoholos 
erjesztésével állítanak elő.  

Ez alapján nem osztályozható ide: 

- szőlőlé, vagy szőlőmust nem erjesztve, vagy ha alkoholtartalma nem haladja meg a 
0,5 tf%-ot (2009 vtsz.), 

- más gyümölcsből készült erjesztett bor (almabor, körtebor...stb.) (2206 vtsz.), 

Természetes borok (fehér, vörös), melyek kizárólag szőlőből és meghatározott eljárásokkal 
készülhetnek. 

Osztályozásuk során figyelembe kell venni: 

- Kiszerelés (2 l palackban, tartályban) 
- Tényleges alkoholtartalom (Kiegészítő megjegyzés 2.) 
- Meghatározott termőhelyen termelt minőségi bor (22. Árucsoport Kiegészítő 

Megjegyzés 6. pont) kifejezés: kizárólag olyan borokra vonatkozik, melyek az Európai 
Unió területén termelték 

Szénsavas borok  

- Valódi pezsgőbor: A friss szőlőből, szőlőmustból készült olyan ital, amely a benne 
lévő vagy a hozzáadott cukortartalomnak vagy szirupnak köszönhetően zárt 
rendszerben erjedni kezd és legalább 3 bar túlnyomás, uralkodik benne, 20 C0- os 
hőmérsékleten az oldott állapotában jelenlévő széndioxidra visszavezethetően (22. 
Árucsoport Alszámos Megjegyzés 1.). 
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- Habzó bor: A pezsgőhöz hasonló jellegű ital, hiszen azonos alapanyagból és 
adalékokból állítják elő, (kizárólag friss szőlőből készült borból) de szénsav tartalma 
nem erjedés útján képződik, hanem a természetes borból kialakított alapbort telítik – 
a palackozás után - szénsavval (3 bár túlnyomás és 20 C fokos hőmérsékleten zárt 
tárolóedényben) (22. Árucsoport Kiegészítő Megjegyzés 10.). 

Csemegebor 

Mesterséges úton előállított erjesztett italok, amelyek jellemzője, hogy az alapborhoz 
sűrített mustot, színezésére pedig karamellt vagy karamellizált mustot adnak. 

Vermut és friss szőlőből készült bor ízesítve (2205 vtsz.) 

Ide osztályozzuk az aperitif vagy erősítőnek használt ürmös és fűszerezett borokat. 
Jellemzőjük, hogy a 2204. vtsz. alá tartozó friss szőlőből készült borból állítják elő és 
növényi anyagokkal, vagy aromás anyagokkal ízesítik (levél, gyökér, gyümölcs…). 
Tartalmazhatnak vitaminokat, ásványi vegyületeket a jó egészségi állapot és közérzet 
biztosítására. 

Más erjesztett italok és erjesztett italok alkoholmentes italok keverékei (2206 vtsz.) 

Ide osztályozunk minden erjesztéssel előállított olyan italt, amely nem osztályozható a 
2203-2205. vtsz. alá, illetve amelyek alkoholtartalma meghaladja a 0,5 térfogat százalékot. 
Ezen italok jellemzője, hogy a friss szőlő kivételével bármilyen gyümölcsből erjesztéssel 
kerülnek előállításra (Pl.: almabor, körtebor...stb.), továbbá lehetnek habzó képességűek 
vagy mesterségesen szén-dioxiddal telítettek.  Ide osztályozzuk továbbá az erjesztett italok 
alkoholmentes italokkal való keverékeit és a 2203-2205 vámtarifaszámai alá tartozó 
erjesztett italok keverékei, pl. citromlének sörrel vagy borral, sörnek borral való keverékei, 
0,5 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalommal. 

Lepárolt alkoholos folyadékok és italok (2207-2208 vtsz.) 

Etilalkohol és denaturált szesz (2207 vtsz.) 

- nem denaturált etilalkohol, legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal. 
- etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal. 

Az etil-alkohol és más alkoholok denaturálva olyan alkoholok, amelyekbe olyan anyagokat 
kevernek, hogy ez által fogyasztásra alkalmatlanná váltak, de ipari célra felhasználhatóak.  

Nem denaturált etilalkohol kevesebb, mint 80 tf% alkoholtartalommal, szesz, likőr (2208 
vtsz.) 

- az olyan szeszt, amelyet bor, almabor vagy más erjesztett ital vagy más növényi 
termékek lepárlásával állítanak elő, ízesítőanyagok hozzáadása nélkül, 

- olyan likőrt és szíverősítőt, amelyek cukrot, mézet vagy más természetes 
édesítőszert és kivonatot vagy esszenciát adtak, 
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- minden egyéb szeszesital, amely nem tartozik a 22. Ács. előző vtsz. – i alá, feltéve, 
ha alkoholtartalmuk 80tf% - nál kevesebb.  

 szőlőbor vagy szőlőtörköly lepárlásával nyert szeszek (konyak, brandy, 
grappa...stb.), 

 erjesztett gabona magvak lepárlásával nyert szeszek (whisky, vodka), 
 erjesztett cukornád termék lepárlásával nyert szeszek (rum, tafia), 
 borókabogyó aromás íz anyagát tartalmazó gin, 
 olyan likőrt, amelyet színe vagy sűrűsége miatt „krém” néven ismernek, 
 gyümölcslevekből nyertlikőrök ízesítve is (cseresznyéből, fekete ribizliből, 

málnából vagy sárgabarackból) 
 rizsből vagy pálmaborból nyert szesz, 
 alkoholos étvágygerjesztő (abszint, gyomorkeserű), 
  a jó egészségi állapot vagy a jó közérzet fenntartását szolgáló szeszes italok 

2209 vtsz.: Ecet és ecetpótlók 

Az ecet, savas folyadék, melyet erjesztéssel nyernek. E vtsz. alá tartozik az ecet minden 
fajtája, pl.: borecet, sör- vagy malátaecet, szeszecet… stb. Az ecetpótlót ecetsavnak vízzel 
való hígításával nyerik. Az ecet és ecetpótló lehet ízesítve is zöldségfélékkel, mint pl. 
tárkony, és tartalmazhat fűszereket is. 

Amennyiben ezen árucsoportban megkülönböztetik a terméket aszerint, hogy csomagolása 
kétliteres vagy annál kisebb vagy két liternél nagyobb, a csomagoló tartályban lévő folyadék 
mennyiségét kell figyelembe venni és nem a tartály űrtartalmát. 

23. ÁRUCSOPORT: AZ ÉLELMISZERIPAR MELLÉKTERMÉKEI ÉS 
HULLADÉKAI;ELKÉSZÍTETT ÁLLATI TAKARMÁNY 
A 23. Árucsoportba tartozó élelmiszerek nem alkalmasak emberi fogyasztásra. 

Ide osztályozzuk az élelmiszeriparban használt növényi anyagokból és bizonyos állati 
eredetű termékekből származó különféle melléktermékek és hulladékok, amelyeket: 

- egyrészt további ipari célokra használnak fel (borseprő, olajpogácsa), 
- másrészt önmagukban vagy más anyagokkal keverve takarmányokat állítanak elő 

belőlük. 

A 23. Árucsoportba osztályozzuk az alábbi termékeket: 

- emberi fogyasztásra nem alkalmas liszt és dara; tepertő 
- gabonafélék őrlése során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, 
- gabonaszemek szitálása vagy egyéb megmunkálása során keletkező maradékok, 
- hüvelyes növények őrlése vagy egyéb megmunkálása során keletkező hulladékok és 

maradékok, 
- keményítő gyártásnál keletkező maradék és hasonló hulladék (kukorica, rizs, 

burgonya), 
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- cukorgyártás, sör - és szeszgyártás során keletkező hulladék, 
- növényi zsírok és olajok kinyerése során keletkező olajpogácsa, 
- borseprő, nyers borkő, 
- a Vámtarifában máshol nem említett és állatok etetésére szolgáló növényi termékek 

(makk, vadgesztenye, zöldségfélék héja, gyümölcshulladék (alma, körte stb. héja és 
magtokja) és gyümölcsseprő és törköly), 

- különböző tápanyagok keverékéből álló, elkészített állati takarmányok. 

24. ÁRUCSOPORT: DOHÁNY ÉS FELDOLGOZOTT DOHÁNYPÓTLÓ 
A 24. Árucsoportba osztályozzuk a feldolgozatlan és feldolgozott dohányt, továbbá a 
dohányt nem tartalmazó dohánypótlókat és a dohányárukat is. 

A 24. Árucsoportba tartozó dohányfélék osztályozási szempontjai 

- a dohány fajtája (Keleti típusú, Virginia-, Burley-, Kentucky) 
- a szüretelési módszer, 
- kezelési eljárás /természetes szárítású, mesterséges - stb./ 
- a feldolgozás módja 

Az áruosztályozást nem befolyásolja, hogy ha zamatának és minőségének javítása, 
megőrzése érdekében, zamatosító illetve nedvesítő anyagokat adnak hozzá. 

A 24. árucsoportba tartozó termékek: 

- Nyers vagy feldolgozatlan dohány: közvetlen felhasználásra nem alkalmas. 
- Feldolgozott dohány vagy dohánypótló: megfelelő méretűre vágott és ízesített 

dohányvágat, amely cigaretta és pipadohányként használnak. 
- Szivar, manillaszivar, cigarillos: dohányból, vagy dohány és dohánypótló keverékéből 

készülnek. A szivardohány dohányból, vagy dohány és dohánypótló keverékéből 
készülnek, levélbe sodort termék, a manillaszivar a két végén egyaránt levágott 
szivar, a cigarillos pedig kis alakú szivart jelent. 

- Cigaretta: dohányból, vagy dohány és dohánypótló keverékéből készülnek. 
Cigarettapapírba, vagy dohányfóliába töltött füstszűrővel ellátott vagy anélküli 
termék. 

- A dohánypótlót bizonyos salátaféle leveleiből állítják elő, amely sem dohányt, sem 
nikotint nem tartalmaz. 

- Rágódohány: erjesztett és pácolt dohány. 
- Dohánykivonat és eszencia: dohánylevelek sajtolásából kinyert folyadék (rovarirtó). 
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TANULÁSIRÁNYÍTÓ 

A Kombinált Nómenklatúra I-IV. Áruosztályaiba tartozó állati és növényi eredetű áruk és 
termékek osztályozása speciális jellegű feladat. Tekintettel arra, hogy a fenti 
Áruosztályokban meghatározott áruk összetétele és jelleg nagyon speciális, ezért egységes 
áruosztályozásuk sem könnyű feladat.  

Áruosztályozás - ahogy a bevezetőben már ismertetésre került - olyan tevékenység, 
melynek során az adott áru helyes vámtarifaszáma kerül meghatározásra. Ez a fogalmi 
meghatározás nagyon leegyszerűsítve ismerteti az árubesorolást. Ugyanis ahhoz, hogy a 
helyes vámtarifaszám megállapításra kerüljön az egyes áruféleségek esetében, a 
vámtarifában számos feltételt és szempontot kell figyelembe venni.  

Hogyan folytatható le az áruosztályozás megfelelően? 

Az árukörökhöz illeszkedő áruosztályozás nem végezhető el az egyes Árucsoportokhoz 
kapcsolódó osztályozási szempontok ismerete nélkül, valamint a vámtarifa alkalmazásának, 
általános szabályainak együttes használatával. Az áruosztályozás egyben a Kombinált 
Nómenklatúra - az Európai Unió tagállamai által egységesen alkalmazott vámtarifa - helyes 
használatát és rendelkezéseinek megfelelő értelmezését is jelenti.  

Az áruosztályozás nem végezhető el az áruismeret nélkül. Az áruismeret olyan jellegű 
információk összességét jelenti, amelyek az árukról rendelkezésünkre áll és az a tarifális 
besorolás szempontjából lényeges. Tekintettel arra, hogy a Kombinált Nómenklatúrában a 
kereskedelemben előforduló valamennyi áru megtalálható, képtelenség ismerni mindegyiket. 
Hiszen minden áru egyedi és sajátos jellegű, felépítésű és összetételű, így azok ismerete 
mind-mind egyedi tudást igényel.  

Az áruosztályozás keretében azonban ismerni kell, hogy az egyes áruk esetében mit 
szükségszerű vizsgálni, melyek azok a tarifális besorolási szempontok, amelyek 
befolyásolják a helyes áruosztályozást. 

A következőekben áruosztályozást végzünk az alábbi áru tekintetében és meghatározzuk 
annak megfelelő vámtarifaszámát, a Kombinált Nómenklatúra segítségével. 

Pl.: Vörös csenkesz (Festuca rubra) mag vetési célra. 

A példánkban meghatározott áru áruosztályozása a következő lépések szerint történik. 

- 1.) Áruosztály meghatározása 

A Kombinált Nómenklatúra összesen I-XXI. Áruosztályt tartalmaz. Az árubesorolást első 
lépésben a helyes Áruosztály meghatározásával indítjuk. Tekintettel arra, hogy a példában 
szereplő áru növényi eredetű, ezért a II. Áruosztály (Növényi termékek) jöhetnek szóba az 
áruosztályozás során. 
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- 2.) Árucsoport meghatározása 

A Kombinált Nómenklatúra 1-98. Árucsoportot tartalmaz. A keresett termékünket a II. 
Áruosztályon belül, a 12. Árucsoportba (Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; 
különféle magvak és gyümölcsök; ipari vagy gyógynövények; szalma és takarmány) tudjuk 
besorolni. 

- 3.) Vámtarifaszám meghatározása 

A Kombinált Nómenklatúra alkalmazásának általános szabályai közül, az 1. szabály 
kimondja, hogy az Áruosztályok és Árucsoportok címe csak tájékoztató jellegűek. Az áruk 
besorolását a vámtarifaszám szövege, vagy a Megjegyzések szerint kell végrehajtani. A 12. 
Árucsoporton belül a 1209 vámtarifaszám szövege (Mag, gyümölcs és spóra, vetési célra) 
tartalmaz pontos leírást a keresett termék tekintetében. Továbbá a 12. Árucsoport 
Megjegyzés (3) bekezdés rendelkezése szintén segít a négy számjegyű vámtarifaszám 
meghatározásában az alábbiak szerint. 

"A 1209 vtsz. alá tartozik, mint „vetési célra használt mag” a répamag, a pázsitfű és más 
fűmag, a virágmag, a zöldség-, erdei fa-, gyümölcsfa-, bükkönymag (a Vicia faba fajtába 
tartozók kivételével) vagy a csillagfürtmag." 

Az alábbi ábra a Kombinált Nómenklatúra 1209 vámtarifaszámának felépítését mutatja. 
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17. ábra. 1209 vtsz. 

- 4.) Alszámok összehasonlítása 

Tekintettel arra, hogy a Kombinált Nómenklatúra az EU-ban egységesen alkalmazott 
vámtarifa, ezért az áruosztályozást nyolc számjegyű vámtarifaszámig kell végrehajtani. A 
négy számjegyű vámtarifaszám megállapításához elegendő volt az 1. szabály alkalmazása, 
azonban ha nyolc számjegyig akarjuk az osztályozást lefolytatni, szükséges lesz az 
alszámokat összehasonlítani egymással egészen addig, amíg az osztályozás során nyolc 
számjegyű vámtarifaszámot nem kapunk. Az alszámok alá történő osztályozást a Kombinált 
Nómenklatúra alkalmazásának általános szabályai közül, az 6. szabály szabályozza. 
Kimondja, hogy az alszámok szövegének figyelembe vételével az azonos szintű vonalas 
bontásokat össze kell hasonlítani. 

Az összehasonlítást mindig az egyvonalas (-) bontásokkal (alszám szövegekkel) kell 
kezdeni. 

- Cukorrépamag, 
- Takarmánynövénymag, 
- Elsősorban virágjukért termesztett lágyszárú növények magja, 
-  Más, 



MUNKAANYAG

ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI EREDETŰ ÁRUK ÉS TERMÉKEK OSZTÁLYOZÁSA  

 59

A példánkban meghatározott növényi mag, takarmánynövény magja, ezért a 
"Takarmánynövénymag" egyvonalas (-) bontást kell kiválasztani. A továbbiakban kizárólag 
ezen egyvonalas bontáson belül folytatjuk a kétvonalas (--) alszámok összehasonlítását. 

- – Lucerna mag, 
- – Lóheremag (Trifolium spp.), 
- – Csenkesz mag, 

A példa alapján - mivel a kétvonalas alszám szövege név szerint nevesíti a növényi magot - 
számunkra a "Csenkesz mag" kétvonalas (- - ) alszámos bontás a megfelelő. A továbbiakban 
kizárólag ezen kétvonalas bontáson belül folytatjuk a háromvonalas (---) alszámok 
összehasonlítását. 

– – – Réti csenkesz (Festuca pratensis Huds.) mag, 
– – – Vörös csenkesz (Festuca rubra L.) mag, 
– – – Más, 

A példa alapján Vörös csenkesz magról van szó, ezért a "Vörös csenkesz (Festuca rubra L.)" 
alszám szöveg alá osztályozzuk az árut. A háromvonalas alszámos bontáshoz nyolc 
szájegyű vámtarifaszám kerül rendelésre, ezért a példánk helyes vámtarifaszáma: 1209 23 
15 

Az áruosztályozást már az Európai Unió Integrált Vámtarifa rendszerében (TARIC) is végre 
lehet hajtani. A TARIC rendszer teljes mértékben a Kombinált Nómenklatúrára épül 
áruosztályozás szempontjából, így tartalmazza annak teljes szerkezeti felépítését, 
struktúráját.  
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ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 

1. feladat 

Soroljon fel olyan különböző cukorfajtákat, amelyeket vegytiszta állapotban is a 17. 
Árucsoportba osztályozzuk! 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. feladat 

Sorolja fel azokat az élő állatokat (szervezeteket), amelyeket nem osztályozunk az 1. 
Árucsoportba! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3. feladat 

Húzza alá az alábbi felsorolásból azokat az árukat, amelyeket a 2. Árucsoportba 
osztályozunk! 
 

- húsok (karaj, comb, lapocka), 
- trópusi gyümölcsök, 
- állati bél, gyomor és hólyag élelmezési célra, 
- vágási melléktermék (fej és részei, láb), 
- gabonaőrlemények, 
- belsőség (szív, máj, vese, lép), 
- finomított és vegyileg kezelt állati zsiradék, 
- húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből nyert liszt vagy őrlemény. 
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4. feladat 

Indokolja meg az alábbi példák esetén a fűszerkeverékek besorolására vonatkozó 
osztályozási szabályokat, valamint a "Vámtarifaszám" kifejezés alá írja be a példának 
megfelelő négy számjegyű vámtarifaszámot! 
 

Osztályozási szempont Vámtarifaszám 

60% ánizsmag (0909 10 00) és 40% köménymag (0909 30 00) 
zúzott keveréke  

 

Indoklás: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

Osztályozási szempont Vámtarifaszám 

60% fahéj (0906 11 00) és 40% kardamom (0908 30 00) őrölt 
keveréke  

 

Indoklás: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

5. feladat 

Csoportosítsa a felsorolt termékeket az alábbiakban meghatározott szempontok szerint! 

- 1.) fagyasztott pulyka alsócomb,  
- 2.) panírozott hekk filé,  
- 3.) hűtött sertés szív,  
- 4.) füstölt sertésoldalas,  
- 5.) főtt lecsókolbász,  
- 6.) sózott makréla egészben,  
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- 7.) pácolt szarvas comb,  
- 8.) gőzölt osztriga,  
- 9.) sós lében tartósított garnélarák,  
- 10.) füstölt lazacfilé,  

2. Ács.: ___________________________________________________________________________________   

3. Ács.: ___________________________________________________________________________________ 

16. Ács.: __________________________________________________________________________________ 

6. feladat 

Húzza alá az alábbi felsorolásból azokat az árukat, amelyeket nem osztályozhatjuk a 3. 
Árucsoportba! 

- halfilé, 
- tengeri emlősök, 
- sózott osztriga, 
- tengeri emlősök húsa, 
- rákok és rákfélék egyszerűen gőzölve vagy vízben forrázva, 
- halhulladék, liszt és dara, illetve az élelmezési célra nem alkalmas ikra, 
- megengedett megmunkáláson túl feldolgozott termékek, 

7. feladat 

Húzza alá az alábbi felsorolásból azokat az árukat, amelyeket nem osztályozhatjuk a 4. 
Árucsoportba! 

- tejszín édesítőanyag hozzáadásával, 
- tejtermék alapú élelmiszerkészítmény 
- folyékony tejsavó, 
- vaj és tejből nyert zsír és olaj (tejzsír, vajzsír és vajolaj), 
- fagylalt és ehető jégkrémek 
- vaj és kenhető tejkészítmény (vajkrém), 
- tejalapú italok. 

8. feladat 

Sorolja fel az 5. Árucsoportba osztályozható állati eredetű termékek főbb áruosztályozási 
jellemzőit, szempontjait! 
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_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

9. feladat 

Húzza alá az alábbi felsorolásból azokat a növényi termékeket, amelyeket a 6. Árucsoportba 
osztályozunk! 

- élő növények (fák, cserjék, bokrok, palánták), amelyeket faiskolák és kertészetek 
hoznak forgalomba, 

- fonási célra felhasznált növényi eredetű nyersanyagok (gyékény, fűz…) 
- növényi szaporítóanyagok (gumók, hagymák), 
- művirágok, 
- vágott virágok, csokrok, koszorúk, melyek virágüzletekben, kereskedésekben 

kaphatóak. 

10. feladat 

Csoportosítsa a felsorolt termékeket az alábbiakban meghatározott szempontok szerint! 

- 1.) Fagyasztott csemegekukorica,  
- 2.) Szeletelt és hűtött sütőtök  
- 3.) Hűtött gesztenyepüré,  
- 4.) vízben forrázott és fagyasztott földi eper,  
- 5.) kandírozott sárgabarack szeletek,  
- 6.) szárított datolya és füge keveréke,  
- 7.) almakompót,  
- 8.) kénes vízben tartósított apró uborka,  
- 9.) fagyasztott és cukrozott cseresznye,  
- 10.) sűrített őszibarack lé 

7. Ács.: ___________________________________________________________________________________   

8. Ács.: ___________________________________________________________________________________ 

20. Ács.: __________________________________________________________________________________ 
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11. feladat 

Sorolja fel azokat a szempontokat és jellemzőket, amely alapján a kávé a 9. Árucsoportba 
osztályozható! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

12. feladat 

Húzza alá az alábbi felsorolásból azokat a termékeket, amelyek a 15. Árucsoportba 
osztályozhatóak! 

- természetes úton leválasztott baromfizsiradék 
- nyers gyapjúzsír 
- színezett pálmaviasz 
- finomított napraforgó olaj 
- tepertő 
- margarin 
- kakaóolaj 

13. feladat 

Húzza alá az alábbi felsorolásból azokat a termékeket, amelyeket a 11. Árucsoportba kell 
osztályozni, mint őrlemény! 

- Rozsliszt 
- Szárított vesebab liszt 
- Puffasztott kukorica 
- Zabpehely 
- Burgonya dara 
- Sárgabarack liszt 

14. feladat 

Párosítsa össze a gyümölcslevek osztályozási szabályaihoz rendelt sorszámokat a helyes 
vámtarifaszámokkal! 
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1. Száraz gyümölcsök kifőzött leve, illetve gyümölcs alapú szörpök 
szirupok a. 2202. vtsz 

2. Préselés útján nyert valódi gyümölcslé (eredeti lé), max. 0,5 tf%-
nál alkoholtartalommal b. 2106. vtsz 

3. A 2009. és a 2106. vtsz alá tartozó gyümölcslevek vízzel, vagy 
szénsavas vízzel hígítva c. 2204 - 2206 vtsz 

4. A 2009. és a 2106. vtsz alá tartozó gyümölcslevek 0,5 tf%-nál 
nagyobb alkoholtartalommal d. 2009. vtsz 

 

Párosítás: 

15. feladat 

Sorolja fel azokat a termékeket, amelyek esetében nem vizsgáljuk a kakaótartalmat! 

_________________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

16. feladat 

Húzza alá az alábbi felsorolásból a homogenizált élelmiszer készítmények osztályozási 
szempontjait! 

- Legalább két különböző alkotóelemből álljon 
- Maximum 0,5 térfogat % alkoholtartalommal rendelkezhet 
- Maximum 250 g tömegű készítmény lehet 
- Diétás vagy gyermekételként kerülhet felhasználásra 
- A lényeges jelleget adó alkotóelem vámtarifaszáma alá osztályozzuk 
- Kiskereskedelmi forgalomba kiszerelt 
- Legfeljebb 5 tömeg % kakaótartalommal rendelkezhet 
- Tartalmazhat finoman homogenizált húst vagy zöldséget vagy gyümölcsöt 
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17. feladat 

Írja be a táblázatba a termék megnevezések után azok helyes négy számjegyű 
vámtarifaszámát! 

Termék megnevezés Vámtarifaszám 

Friss szőlőből készült fehér bor  

Maláta alapú világos sör 4,8 tf % alkoholtartalommal  

Áfonyapezsgő 0,5 tf % alkoholtartalommal  

Friss szőlőből készült pezsgőbor 13 tf % 
alkoholtartalommal  

Almából készült bor 14 tf % alkoholtartalommal  

Denaturált etil alkohol 75 tf % alkoholtartalommal  

 

18. feladat 

Döntse el, hogy az alábbiakban felsorolt termékek mellé írt Árucsoport száma helyes-e! 
Amennyiben nem tartja helyesnek, írja le az általa helyesnek tartott Árucsoport számát! 

Megnevezés Árucsoport Ön által helyesnek tartott 
Árucsoport 

Füstölés előtt főzött lazac 
filé 16.  Ács.  

Gyümölccsel ízesített ágyas 
pálinka 20.  Ács.  

Csokoládé jégkrém 45 % 
kakaótartalommal 18. Ács.  

Kávékeverék (95 % cikória és 
5 % valódi kávé tartalom) 21. Ács.  

Töltött Ravioli tészta 26 
tömeg % hústartalommal 16. Ács.  
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19. feladat 

Sorolja fel azokat a termékeket, amelyek esetében nem vizsgáljuk a hústartalmat! 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

20. feladat 

Írja be a táblázatba a termék megnevezések után azok helyes Árucsoport számát! Javítás 
nem megengedett! 

Termék megnevezés Árucsoport száma 

Főtt sertésnyelv élelmezési célra  

Hűtött juh epehólyag gyógyszer gyártására  

Hűtött sertésmáj élelmezési célra  

Élelmezésre alkalmatlan fagyasztott sertés vese  

Panírozott sertéskaraj fagyasztva élelmezési célra  

Sózott marhabél egészben  

 

21. feladat 

Párosítsa össze az alábbiakban meghatározott termékeket azok helyes Árucsoport számával! 

1. 
egy növényből készült – betegségmegelőzés, vagy gyógyászati 
célra szolgáló – kiszerelt „tea”, amelyből ital vagy főzet 
készíthető 

a. 8. Ács. 

2. többfajta növényi részből készült termék, amely gyógyászati 
hatóanyagot nem, vagy nem megfelelő mennyiségben tartalmaz b. 30. Ács. 

3. gyümölcsteának nevesített szárított gyümölcsök keverékei c. 21. Ács. 

4. többfajta növényi részből készült tea, amely hatóanyagnyi 
mennyiségben gyógyászati hatóanyagot tartalmaz d. 12. Ács. 
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Párosítás: 

22. feladat 

Húzza alá az alábbi termékek közül azokat, amelyeket a 23. Árucsoportba osztályozzuk! 

- emberi fogyasztásra nem alkalmas liszt és dara; tepertő, 
- hidrogénezett növényi olajok, 
- gabonafélék őrlése során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, 
- élelmezésre alkalmatlan állati eredetű termékek (hús, belsőség, inak…) 
- növényi zsírok és olajok kinyerése során keletkező olajpogácsa, 
- borseprő, nyers borkő, 
- állati eredetű trágya 
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MEGOLDÁSOK 

1. feladat 

A nádcukor, répacukor (szacharóz), a tejcukor (laktóz), a szőlőcukor (glukóz), a 
gyümölcscukor (fruktóz), valamint a malátacukor (maltóz) 

2. feladat 

- a 0301, 0306 és a 0307 vtsz. alá tartozó halak, rákfélék, puhatestűek és gerinctelen 
víziállatok, 

- a 3002 vámtarifaszám alá tartozó mikroorganizmus tenyészetek, 
- a 9508 vámtarifaszám alá tartozó vándorcirkuszok, vándorállatkertek és 

vándorszínházak állatok, ha azokat azokkal együtt hozzák be. 

3. feladat 

- húsok (karaj, comb, lapocka), 
- vágási melléktermék (fej és részei, láb), 
- belsőség (szív, máj, vese, lép), 
- húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből nyert liszt vagy őrlemény. 

4. feladat 

Vámtarifaszám: 0909 

9. Ács. Megjegyzés (1)/a. pontja alapján az egy vtsz. alá tartozó két vagy több termék 
keverékét ugyanazon vtsz. alá osztályozzuk, figyelembe véve a súly szerinti arányokat. 

Vámtarifaszám: 0910 

9. Ács. Megjegyzés (1)/b. pontja alapján a különböző vtsz. alá tartozó két vagy több termék 
keverékét a 0910 vtsz. alá osztályozzuk. 

5. feladat 

- 2. Ács.: 1, 3, 4, 
- 3. Ács.: 6, 9, 10, 
- 16. Ács.: 2, 5, 7, 8, 

6. feladat 

- tengeri emlősök (1. Árucsoport), 
- tengeri emlősök húsa (2. Árucsoport), 
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- halhulladék, liszt és dara, illetve az élelmezési célra nem alkalmas ikra (5. 
árucsoport), 

- megengedett megmunkáláson túl feldolgozott termékek (16. Árucsoport), 

7. feladat 

- tejtermék alapú élelmiszerkészítmény (1901 vtsz.), 
- fagylalt és ehető jégkrémek (2105 vtsz.), 
- tejalapú italok (kakaóval ízesített is!) (2202 vtsz.), 

8. feladat 

Az 5. Árucsoportba tartozó termékek közös jellemzője: 

- nem, vagy csak egyszerűen megmunkált állat eredetű termékek, 
- élelmezési célra alkalmatlan termékek, kivéve az 5. Árucsoport Megjegyzés (1) 

bekezdés a.) pontjában meghatározott állati bél, gyomor, hólyag, 
- nem tartoznak a Vámtarifa más Árucsoportjaiba. 

9. feladat 

- élő növények (fák, cserjék, bokrok, palánták), amelyeket faiskolák és kertészetek 
hoznak forgalomba, 

- növényi szaporítóanyagok (gumók, hagymák), 
- vágott virágok, csokrok, koszorúk, melyek virágüzletekben, kereskedésekben 

kaphatóak. 

10. feladat 

- 7. Ács.: 1, 2, 8, 
- 8. Ács.: 4, 6, 9,  
- 20. Ács.: 3, 5, 10, 

11. feladat 

- minden formában (bogyó, mag héjával együtt is), 
- olyan kávé, amelyből a koffeint kivonták, 
- pörkölt kávé koffeintartalom nélkül is, 
- kávéhéj vagy kávéburok,  
- bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé. 

12. feladat 

- nyers gyapjúzsír 
- színezett pálmaviasz 
- finomított napraforgó olaj 
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- margarin 

13. feladat 

- Rozsliszt 
- Szárított vesebab liszt 
- Burgonya dara 
- Sárgabarack liszt 

14. feladat 

Párosítás: 1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 – c; 

15. feladat 

- 0403 vtsz. alá tartozó tejtermékek /író, joghurt, stb./ 
- 1905 vtsz. kenyér és más pékáru, cukrászsütemény 
- 2105 vtsz. fagylalt és más ehető jégkrém 
- 22. Ács. alkoholmentes, és alkoholtartalmú italok 
- 3003 és 3004 vtsz alatt meghatározott gyógyszerek 

16. feladat 

- Maximum 250 g tömegű készítmény lehet 
- Diétás vagy gyermekételként kerülhet felhasználásra 
- Kiskereskedelmi forgalomba kiszerelt 
- Tartalmazhat finoman homogenizált húst vagy zöldséget vagy gyümölcsöt 

17. feladat 

- Friss szőlőből készült fehér bor - 2204 vtsz. 
- Maláta alapú világos sör 4,8 tf % alkoholtartalommal - 2203 vtsz. 
- Áfonyapezsgő 0,5 tf % alkoholtartalommal - 2202 vtsz. 
- Friss szőlőből készült pezsgőbor 13 tf % alkoholtartalommal - 2204 vtsz. 
- Almából készült bor 14 tf % alkoholtartalommal - 2206 vtsz. 
- Denaturált etil alkohol 75 tf % alkoholtartalommal - 2207 vtsz. 

18. feladat 

 

- Füstölés előtt főzött lazac filé - 3. Ács. 
- Gyümölccsel ízesített ágyas pálinka - 22. Ács. 
- Csokoládé jégkrém 45 % kakaótartalommal - 21. Ács. 
- Kávékeverék (95 % cikória és 5 % valódi kávé tartalom) - 9. Ács. 
- Töltött Ravioli tészta 26 tömeg % hústartalommal - 19. Ács. 
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19. feladat 

- a 1902 vtsz. alá tartozó töltött tészták, 
- a 2103 vtsz. alá tartozó mártások, szószok, 
- a 2104 vtsz. alá tartozó levesek. 

20. feladat 

- Főtt sertésnyelv élelmezési célra - 16. Ács. 
- Hűtött juh epehólyag gyógyszer gyártására - 5. Ács. 
- Hűtött sertésmáj élelmezési célra - 2. Ács. 
- Élelmezésre alkalmatlan fagyasztott sertés vese - 5. Ács. 
- Panírozott sertéskaraj fagyasztva élelmezési célra - 16. Ács. 
- Sózott marhabél egészben - 5. Ács. 

21. feladat 

Párosítások: 1-d; 2-c; 3-a; 4-b; 

22. feladat 

- emberi fogyasztásra nem alkalmas liszt és dara; tepertő, 
- gabonafélék őrlése során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, 
- növényi zsírok és olajok kinyerése során keletkező olajpogácsa, 
- borseprő, nyers borkő, 
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IRODALOMJEGYZÉK 

FELHASZNÁLT IRODALOM  
A vám- és statisztikai nómenklatúráról és a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 
2658/87/EGK tanácsi rendelet, 

A Bizottság 948/2009/EK rendelete (2009. szeptember 30.) a vám- és a statisztikai 
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. 
mellékletének módosításáról (Kombinált Nómenklatúra), 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztatója a 
Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről 1. 
számú melléklete a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról, 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztatója a 
Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről 2. 
számú melléklete a Vámegyüttműködési Tanács HR Bizottságának Áruosztályozási 
Véleménye, 

Európai Unió Hivatalos Lapja C-133 szám (2008.05.30.): Az Európai Közösségek Kombinált 
Nómenklatúrájának Magyarázata, 

Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990 (XII.3.) PM rendelet 1. számú melléklete a 
Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról, 

Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990 (XII.3.) PM rendelet 4. számú melléklete a Kombinált 
Nómenklatúra Magyarázatáról, 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8010/2008. (VI. 26.) VPOP tájékoztatója a 
Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről 
szóló 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztató módosításáról, 

 Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8013/2008. (XII. 18.) VPOP tájékoztatója a 
Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről 
szóló 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztató módosításáról, 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8005/2009. (VII. 7.) VPOP tájékoztatója a 
Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről 
szóló 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztató módosításáról, 

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8010/2009. (XII. 9.) VPOP tájékoztatója a 
Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről 
szóló 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztató módosításáról. 
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A(z) 1982-06 modul 005-ös szakmai tankönyvi tartalomeleme 
felhasználható az alábbi szakképesítésekhez: 

 
A szakképesítés OKJ azonosító száma: A szakképesítés megnevezése 
52 343 03 0000 00 00 Pénzügyőr 
52 343 05 0010 52 01 Jövedéki ügyintéző 
52 343 05 0010 52 02 Vámügyintéző 

 
A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám:  

16 óra  
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A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
TÁMOP 2.2.1 08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának 

fejlesztése” keretében készült. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 
 

Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 
1085 Budapest, Baross u. 52. 

Telefon: (1) 210-1065, Fax: (1) 210-1063 
 

Felelős kiadó: 
Nagy László főigazgató 
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